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Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu 

plastycznego  pt: 
” Droga do medalu – moja ulubiona dyscyplina sportowa”. 

 

Regulamin konkursu 
 

1.1.1.1. ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi 

ul. Stoczniowców 6 

84-230 Rumia 

Tel. (058)671-83-07 

Koordynator: Justyna Kulewitz 

       Karina Hoła 

       Joanna Jahns 

   

 

2.2.2.2. CELE: 
 

CEL KSZTAŁCĄCY: 

• umiejętność wyrażania swoich emocji i dążeń w formie plastycznej (rysunek, komiks, 

grafika) 

 

 CELE POZNAWCZE: 

• Dzieci ujawniają swoje zainteresowania różnymi dyscyplinami sportowymi a także 

promują sukcesy polskich medalistów. Zdobywają wiedzę o określonych dyscyplinach 

sportowych, sylwetkach sportowców i wyrażają swoje opinie i marzenia poprzez 

udział w konkursie. 

• rozwijanie potrzeby poczucia ruchu 

• rozwijanie zdolności plastycznych 

• rozwijanie wyobraźni 

• rozwijanie kreatywności twórczej 

 

3. załozenia: 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do  świetlic szkolnych 

z Rumi, Redy i Gdyni.  

 

• Konkurs organizowany jest z podziałem na grupy wiekowe: 

Oddziały wychowania przedszkolnego: tytuł pracy „Mój ulubiony sport” 

  Klasy I-III : tytuł pracy „Moja wymarzona dyscyplina sportowa” 
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  Klasy IV-VI: „Przez sport do zdrowia” - moja ulubiona dyscyplina sportowa 

  (formy pracy: kolaż, wydzieranka, witraż,) 

 

• Każda ze świetlic może dostarczyć maksymalnie 6 prac.  

 

• Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą 

rozpatrywane. 

 

• Technika wykonania prac: dowolna malarska, rysunkowa lub graficzna. 

Dopuszczalne techniki mieszane i kolaż. Do udziału w konkursie nie dopuszcza 

się prac wyklejonych materiałami sypkimi i plasteliną, malowidła na szkle  

i kompozycje przestrzenne 

 

• Wymiary prac:  format  A4  lub A3 

 

• Uczestników będzie oceniać jury powołane przez organizatora. 

 

• Ocenie podlegać będzie atrakcyjne przedstawienie tematu, pomysłowość                  

i estetyka wykonania. 

 

• Prace należy złożyć lub przesłać w terminie do 20 lutego 2015r. na adres: 

                       SP Nr 9, ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia z dopiskiem „Droga  do medalu –                  

                       moja ulubiona dyscyplina sportowa” – świetlica szkolna. 

 

• Do każdej pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona karta zgłoszenia 

wg wzoru w załączniku. 

 

• Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbędzie się                         

7 marca 2015r. (sobota) o godzinie 10.00 w siedzibie organizatora. 
 

Postanowienia końcowe: 
• wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i wykorzystane jako materiał 

wystawowy 

• w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia, decyzje jury są 

ostateczne 

• prace przesłane po terminie nie będą oceniane 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć oraz 

informacji o uczestnikach konkursu 

• wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: 

www.rumia.edu.pl/sp9/ zakładka świetlica szkolna. 
• wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez 

organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883) 

 

 

W załączeniu: 

Karta zgłoszenia 
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Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego 
„Droga do medalu – moja ulubiona dyscyplina sportowa” 

Edycja 2014/2015 
 
 
1. Nazwa i adres szkoły: 

 

.................................................................................................................................... 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

 

.................................................................................................................................... 

 

3.  Kategoria wiekowa: 

            

.................................................................................................................................... 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu  

 

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

 

 

5. Telefon kontaktowy: .................................................................................................. 

 

6. E-mail: ........................................................................................................................ 

 

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

   (data i miejscowość)               (czytelny podpis uczestnika/opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego Droga do medalu 
– moja ulubiona dyscyplina sportowa” 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z 

Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 

883) 

 

 

.......................................                                                             ............................................. 

  (data i miejscowość)                      (podpis uczestnika) 

 
ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

.......................................................................... 

w konkursie plastycznym Droga do medalu – moja ulubiona dyscyplina sportowa” 
Miejsce i data:  .....................................  

Podpis rodziców lub prawnego opiekuna:  ................................................... 

 


