
 

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie  

 

REGULAMIN III POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKO - PLASTYCZNEGO  

POD PATRONATEM PODN W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

„Wierszem malowane” 

1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie 

2. Cele konkursu: 

-  popularyzowanie wśród dzieci poezji polskiej; 

-  promowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej; 

-  zachęcanie do obserwacji przyrody; 

-  kształtowanie i doskonalenie umiejętności plastycznych u uczniów; 

-  rozwijanie kreatywności uczestników konkursu. 

3. Zadanie konkursowe:  

- uczestnik samodzielnie wykonuje pracę plastyczną do wiersza, który znajduje się poniżej; 

 - prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A3. 

4. Warunki uczestnictwa: 

 - konkurs jest skierowany dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej; 

 - każda szkoła może dostarczyć lub wysłać nie więcej niż trzy prace; 

 - do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci, dostępną  

         w załączniku (prace bez podpisanej przez rodzica zgody nie będą dopuszczone do konkursu); 

 - nadesłane prace nie będą zwracane. 

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

 - imię, nazwisko, wiek autora;  

 - nazwa i adres szkoły. 

6. Zasady oceny i wyboru laureatów: 

 - prace poddane zostaną ocenie Komisji; 

     - decyzje Komisji są ostateczne; 

     - Komisja oceni prace, biorąc pod uwagę sposób nawiązania do utworu, ich oryginalność,      

  pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania; 

     - rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12.10.2021 r. 

     -wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: sp-skrzyszow.godow.pl 

 

 

 



 - laureatom konkursu plastycznego (I, II, III miejsca i wyróżnienia) przyznane zostaną     

    pamiątkowe dyplomy oraz nagrody; 

     - nagrody zostaną dostarczone do szkół. 

 

7. Prace i zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć osobiście lub wysłać 

w terminie do 4.10. 2021 r. na adres: 

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie 

 ul. 1 Maja 177 

 44-348 Skrzyszów          

 z dopiskiem: Konkurs Poetycko - Plastyczny „Wierszem malowane” 

 

 Prace można również dostarczyć do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Opiekunowie konkursu: Anna Laskowska, Aneta Witek 

 

Wiersz, który ma być inspiracją do wykonania pracy plastycznej: 

 

Dorota Gellner  -  „Jesienny pociąg” 

 

Stoi pociąg na peronie - 

żółte liście ma w wagonie 

i kasztany, i żołędzie- 

dokąd z nimi jechać będzie? 

 

Rusza pociąg sapiąc głośno. 

Już w przedziałach grzyby rosną, 

a na półce, wśród bagaży, 

leży sobie bukiet z jarzyn. 
 

Pędzi pociąg lasem, polem 

pod ogromnym parasolem. 

Zamiast kół kalosze ma, 

za oknami deszcz mu gra. 
 

O, zatrzymał się na chwilę! 

Ktoś w wagonie drzwi uchylił 

potoczył w naszą stronę 

jabłko duże i czerwone.   

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Wierszem malowane” - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 



 

OŚWIADCZENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

 

Jako przedstawiciel dziecka/podopiecznego: 
 

 

 

 

niniejszym wyrażam zgodę na: 
 

1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, 

używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie,  na potrzeby Powiatowego Konkursu Poetycko 

- Plastycznego "Wierszem malowane” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w 

Skrzyszowie (zwaną Organizatorem) dla szkół podstawowych, zwanego dalej „Konkursem” oraz w celach 

informacyjnych, promocji i reklamy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie wizerunku  

i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym 

w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 
 

2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 

3.Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może 

być uzupełniony towarzyszącym komentarzem oraz w celach informacyjnych Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Śląskich w Skrzyszowie – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
 

4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym 

na portalach społecznościowych -  Facebook SP w Skrzyszowie lub powiązanego). 
 

5.Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 

dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 
 

6.Jestem świadoma/y, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 
 

 

Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu Konkursu i w pełni go akceptuję. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________                  
Podpis rodzica/opiekuna prawnego


