
Regulamin 
szkolnego konkursu plastyczno-literackiego 

„Przyroda cenniejsza niż złoto” 
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I-III. 
 
Zasady konkursu: 
Każdy uczestnik powinien samodzielnie ułożyć wiersz lub bajkę związaną tematycznie  
z przyrodą, ekologią  i szacunkiem jaki powinniśmy mieć względem otaczającego nas świata 
roślin i zwierząt. 

• Wiersz – powinien być napisany na komputerze czcionką 12 Times New Roman 
max. do 20 wersów  i wydrukowany na kartce A4 włożonej następnie do foliowej 
koszulki A4 wraz z podpisaną i załączoną pracą plastyczną nawiązującą do 
napisanego wiersza lub bajki.  

• wiersz/bajka powinna zawierać metryczkę - tytuł, imię i nazwisko autora, klasę,  
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 

Uwaga! Prace drukowane muszą dodatkowo zostać własnoręcznie podpisane przez autora  
w prawym dolnym rogu kartki A4 w przypadku wiersza oraz na końcu  przedstawionej przez 
autora bajki. 

• Bajka - powinna być napisana czcionką 12 Times New Roman  na minimum 2 
strony A4, posiadać tytuł, morał, pouczenie/ przestrogę dla innych, imię i nazwisko 
autora i jego własnoręczny podpis na końcu bajki. 

• Prace plastyczne związane z napisanymi tekstami uczeń wykonuje indywidualnie 
na kartce bloku technicznego formatu A4. 

 
Technika: 
Rysunek - kredki, pastele-olejne lub suche pastele - ten rodzaj pasteli  należy utrwalić lakierem 
do włosów. Można zastosować mazaki, cienkopisy, ołówek. 
Malarstwo - akwarela, farby plakatowe. Prace opatrzone metryczką. 
Uczniowie biorący udział w konkursie oddają swoje obie prace wraz ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych w koszulkach foliowych A4 wychowawcy klasy. 
Termin oddania prac konkursowych: 25 marca 2022r.   
Wyników konkursu: 08 kwietnia 2022r. 
Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. Wszystkie prace konkursowe przechodzą 
na własność organizatora konkursu, nie będą zwracane uczestnikom. 
 
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych 
osobowych dla celów związanych z realizacją zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).  
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do publikacji wyników 
na stronie internetowej organizatora. 
 
Złożenie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu  
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem 
praw autorskich osób trzecich. 
 
Koordynator konkursu: 
mgr Alina Krawczyszyn 
mgr Gabriela Zapalska 


