
„MARZENIA SPORTOWE” 

Nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w  Szczuczynie 

zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursie „SPORT W OCZACH 

DZIECI”. Pracę można dostarczać do nauczycieli wychowania fizycznego do 31 stycznia 

2020 r.  

Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia 

zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym. Ponadto konkurs rozwija u dzieci wyobraźnię, 

uczy obserwacji otoczenia. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny. 

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Każdy uczestnik może wykonać pracę  na kartce  w formie  plakatu przedstawiającego 

sportowca, dyscyplinę sportową lub aktywność fizyczną. 

3. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, 

collage (kolaż), wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu). 

4. Format prac plastycznych:  A3. 

5. Prace mają być wykonane indywidualnie. 

6. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31 stycznia 2020.  

7. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie 

miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI 

DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa.  

8. Prace niezgodne z regulaminem, nie będą brane pod uwagę. 

9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w/w  regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

10. Prace przechodzą na własność organizatorów. 

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

I WYRÓŻNIEŃ 

1. Prace plastyczne będą oceniane w 1 kategorii: dzieci/uczniowie.  

2. Jurorzy oceniając dostarczone na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych 

prac, kompozycję, dobór  materiałów, wyobraźnię twórczą  w kontekście tematyki konkursu i 

całego projektu. 



3. Dla laureatów miejsc I- III przewidziane są atrakcyjne nagrody i wyróżnienia dla pozostałych 

prac. 

4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie szkoły,  najpóźniej w 

terminie 09.02.2020r. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na wystawach (na imprezach 

organizowanych przez Szkołę Podstawową), a następnie  powieszone przy HALI 

SPORTOWEJ. 

6. Informacja na temat miejsca podsumowania zostanie umieszczona po feriach zimowych na 

stronie szkoły. 

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza: 

 

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, 

poz. 83); 

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia 

właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych z późn. zm.); 

3) akceptację treści regulaminu konkursu; 

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora 

w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie 

na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań 

statutowych). Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w/w  regulaminach 

nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

Prace należy składać na adres: 

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie ( pokój nauczycieli wychowania fizycznego). Szczegółowe 

informacje można uzyskać: osoba do kontaktu :  Ewa Dobrzycka, Krzysztof Jaworowski, 

Stanisława Piwko. 

Zapraszamy do udziału! 

 


