
 
 
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO: 
„KAPELUSZ DLA MARII KONOPNICKIEJ” 

  
Organizator: 

 
Organizatorem konkursu: Kapelusz dla Marii Konopnickiej jest Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie. 
Konkurs jest organizowany w związku z obchodami stulecia istnienia 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie. 

 
Cele konkursu: 

 
 Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami 

stulecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Naruszewie, 

 Promowanie obchodów stulecia istnienia Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Naruszewie, 

 Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego 
społeczeństwa, integracja uczniów w gminie, 

 Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych 
prac plastycznych na określony temat. 

 
Warunki uczestnictwa: 

 
 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu 

gminy Naruszewo, a udział w konkursie ma charakter 
indywidualny. 

 Udział w konkursie jest  bezpłatny i dobrowolny 
 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy 

plastycznej, przestrzennej przedstawiającej kapelusz . Wykonując 



kapelusz z dostępnych materiałów, można korzystać z dowolnych 
technik i ozdób. 

 Jeden autor może złożyć jedną pracę. 
 Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: Imię i 

nazwisko, klasę, nazwę szkoły.  
 Jury będzie oceniać pracę w dwóch kategoriach  wiekowych:  
     I kategoria to uczniowie klas I – IV, II kategoria to uczniowie klas 
     V – VIII. 
 Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody rodziców oraz 

zgody do przetwarzania danych osobowych ( zał. 1) 
 
 

Termin i miejsce składania prac: 
 
Prace należy przesłać lub dostarczyć do dnia 16 maja 2022r. do 
sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu: 
 
Jury wybierze najciekawsze prace indywidualnie w każdej kategorii 
wiekowej. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim: 
- estetykę wykonania 
- oryginalność i pomysłowość 
- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, 
  technika wykonania . 
- stopień trudności wykonania. 
Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze w każdej kategorii 
wiekowej. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród i 
wyróżnień. 
 

Ogłoszenie wyników konkursu: 
 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18 maja 2022r.. 
Nagrodzone i wyróżnione dzieci zostaną zaproszone na uroczyste 
rozdanie nagród podczas uroczystości obchodów  stulecia  istnienia 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie w dniu  
20 maja 2022r. 
 
 
 
 



 
 

Publikacja prac: 
 

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie będącej 
dekoracją uroczystości obchodów  stulecia  istnienia Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie. 
Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział 
w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności 
Organizatora. 
 

Uwagi dodatkowe: 
 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę 
 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne( od werdyktu nie przysługuje 

odwołanie). 
 Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 
 Osoba do kontaktu ze strony Organizatora : wicedyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie Robert Krysiak, 
tel. Kontaktowy 236631011 

 Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane 
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez 
rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Organizator wskazuje ,że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu 
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

 Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w 
szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz 
przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe 
wyżej wymienionych osób przetwarzane będą przy zachowaniu 
zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 
 

 
 



 


