
 
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i ŚWIETLIC MIASTA LUBLINA 

 
 

 

 

 

„Zaprojektuj znaczek pocztowy na 

Światowy Dzień Ziemi” 

 
 

I. Organizator 

 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie 

 

II. Cele konkursu 

 

- Propagowanie wiedzy przyrodniczej; 

- Uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody; 

- Kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

 



 

III. Warunki uczestnictwa 

 

    Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na 

temat „Znaczek pocztowy na Światowy Dzień Ziemi”. 

    Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do Szkół 

Podstawowych klas I-III i świetlic miasta Lublina. 

    Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

    Jury będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych (klasy I, II, III ). 

    Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek). 

    Format prac plastycznych – dowolny.  

    Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, pastela, rysunek 

kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna.  

    Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 

    Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien 

podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Proszę o 

przyklejenie karty na tylnej stronie pracy.  

 
IV. Kontakt 

 

Osoby do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: 

 

Kinga Baran 

e-mail kingal77@op.pl 

 

         Majka Donica  

         e-mail majka.donica@gmail.com 

 

V. Termin i miejsce nadsyłania prac 

 

Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 20.04.2018 roku, na poniższy 

adres (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Zaprojektuj znaczek pocztowy na 

Światowy Dzień Ziemi”) 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 

20-810 Lublin 

ul. Sławinkowska 50 

e-mail:poczta@zs12.lublin.eu 

telefon   81 466 46 10 

fax   81 466 46 13 

 

 

mailto:kingal77@op.pl
mailto:majka.donica@gmail.com


VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w trzech kategoriach wiekowych,  

ilustrujące najlepiej temat przewodni „Zaprojektuj znaczek pocztowy na Światowy Dzień 

Ziemi”. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia. Jury 

dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.  

 

VII. Ogłoszenie wyników konkursu 

 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 23.04.2018 roku na stronie ZS 

nr 12 w Lublinie.  

 

VIII. Publikacja prac 

 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można  

obejrzeć w  

ZESPOLE SZKÓŁ NR 12  

20-810 Lublin 

ul. Sławinkowska 50 

 

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac 

konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

 

 

IX. 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Załącznik nr 1 

 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym 
 

„Zaprojektuj znaczek pocztowy na Światowy Dzień Ziemi” 
 

 

 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..... 

 

Klasa:…………………  

 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………….………………………………….  

 

e-mail: ……………………………………………………………..……………………………..  

 

Szkoła –adres, telefon:................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: …………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie  

Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez  

Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów  

promocyjnych Organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….               …………………………………………… 

Miejscowość, data                                                     Podpis autora prac/ opiekuna prawnego 

 

 


