
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 DLA ŚWIETLIC 

 

 

                                  
 

 

„Moja ulubiona baśń braci Grimm” 

- okładka książki 
 

 
I. Organizator 

 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie 

 

II. Cele konkursu 

 

 przybliżenie twórczości baśni braci Grimm i rozwijanie w uczniach nawyku czytania 

 propagowanie uniwersalnych wartości ukazywanych w baśniach 

 rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności 

 rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim 

 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

    Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać jedną pracę plastyczną na temat 

„Moja ulubiona baśń braci Grimm” – okładka książki. 

    Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów, 

uczęszczających do świetlic szkolnych. 

    Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

    Format prac plastycznych – minimum A4.  

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

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

 Tytuł baśni należy napisać w języku niemieckim. 

    Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 

Pracę należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły). 

    W związku z obowiązującym RODO z dn. 27.04.2016 r. uczestników konkursu 

obowiązuje karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami, dokumenty dostępne na stronie 

internetowej szkoły www.zs12lublin.eu.  
 



 

IV. Kontakt 

 

Osoby do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: 

 

Kinga Baran 

e-mail: kingal77@op.pl 

 

Anna Kosz-Bober 

e-mail: ania7355@wp.pl 

 

 

V. Termin i miejsce dostarczania prac 

 

Prace (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Moja ulubiona baśń braci Grimm 

– okładka książki”) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 30.10.2019 r. 

na adres  

 

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 
 

                                                                 świetlica nr 58 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

Spośród wszystkich prac jury nagrodzi trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia.  

 

VII. Ogłoszenie wyników konkursu 

 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 6.11.2019 roku.  

 

VIII. Publikacja prac 

 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie w holu szkoły lub na korytarzu 

świetlicy. 

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 i niepodpisane nie będą brane pod uwagę.  

•    Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

•    Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 


