
Regulamin indywidualnego  II gminnego  konkursu 

plastycznego dla dzieci z niepełnosprawnością oraz z  

różnymi zaburzeniami (w tym dzieci z autyzmem i 

zespołem Aspergera) Szkół Podstawowych w Gminie 

Nasielsk 

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

2. Rozwijanie wyobraźni u dzieci. 

3. Uwrażliwienie na piękno. 

4. Pokazanie o czym naprawdę marzy dziecko. 

5. Przedstawienie nam, w jaki sposób widzimy nasze miasto w przyszłości. 

6. Zaprezentowanie swoich pomysłów wobec przyszłości naszego miasta – a kto wie, 

może będzie kiedyś inspiracją do stworzenia nowej budowli w Nasielsku. 

 § 2 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu są pracownicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod 

Fiołkami” Lucyna Karaszewska, Anna Walasiewicz 

2. Sponsorzy:  Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” – Elżbieta 

Chyczewska ; Burmistrz Miasta Nasielsk - Bogdan Ruszkowski. 

 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest kierowany tylko i wyłącznie do dzieci niepełnosprawnych z różnymi 

zaburzeniami (w tym dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera) ze szkół 

podstawowych z gminy Nasielsk w klasach „0-VIII”!!!! 



2. Prace są wykonywane indywidualnie przez ucznia z niewielką pomocą nauczyciela  

lub rodzica. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

 Klasa „0-III" 

 Klasa „IV-VI” 

 Klasa „VII-VIII” 

4. Prace mają być wykonane: 

- techniką dowolną  

- na kartce z bloku technicznego   

- w formacie A 3 

Każdy z uczniów może przekazać po jednej pracy . 

 

 

5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru: 

Imię, nazwisko 

Wiek 

Klasa 

Szkoła 

Tytuł pracy 

Kontakt rodzic/opiekun 

Nr telefonu 

6. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO).  



8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 § 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w terminie od 23 września do 30 września 2020 r. W Szkole 

Podstawowej „Pod Fiołkami” znajdującej się przy ulicy Kościelnej 3 w Nasielsku. 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

3. Jury pod uwagę weźmie: 

 jakość wykonania, 

 oryginalność. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. Prace przechodzą na własność organizatora. 

  

 

 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

  

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 09 października br. o godzinie 13.00, po czym 

nastąpi rozdanie nagród. 

2. W związku z pandemią Covid 19 o sposobie rozdania nagród będziemy informować 

szkoły mailowo. 

3. Niewykluczony indywidualny odbiór nagród w związku z tym prosimy 

koniecznie podać nr telefonu na swojej pracy plastycznej. 

§ 6 

Nagrody 



  

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej . Jury ma prawo 

do wytypowania dodatkowych nagród. 

Organizatorzy: 

Anna Walasiewicz  

606 69 45 87 

Lucyna Karaszewska 

724 19 34 70 

 


