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Regulamin Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych  

„Moja skarbonka SKO” 

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej  

w Słupsku 

 

§ 1 

Temat i cel konkursu 

 

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Moja skarbonka SKO” 

2. Cele konkursu:  

1) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych idei oszczędzania 

2) zachęcanie do tworzenia własnych oszczędności np. poprzez założenie konta SKO  

w banku  

2) rozwijanie zdolności plastycznych i motoryki małej 

 

§ 2 

Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej 

w Słupsku. 

 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych na terenie Słupska i okolic. 

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,  

II grupa – klasy IV-V szkoły podstawowej.  

 

§ 4 

Zadanie konkursowe 

 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej  

w dowolnej technice – skarbonki z napisem SKO. 

2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu  

z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu  

i przechowywania.  

3. Praca plastyczna powinna zawierać dołączoną kartkę-etykietę z imieniem  

i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz nazwą szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

4. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.  
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5. Do pracy konkursowej powinny być dołączone załączniki określone w § 10 pkt. 4. 

Prace plastyczne bez dołączonych formularzy nie będą brać udziału w konkursie.  

6. Pracę do konkursu zgłasza Szkoła (załącznik nr 1), do której dziecko uczęszcza,  

a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.  

 

§ 5 

Kryteria oceny 

 

Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wszystkich szczebli wezmą pod 

uwagę:  

a) zgodność z tematyką konkursu (max. 4 pkt.);  

b) oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu (max. 5 pkt.);  

c) walory estetyczne pracy – staranność wykonania (max. 1 pkt).  

 

§ 6 

Organizacja konkursu 

 

1. Prace można dostarczać osobiście do sekretariatu organizatora  (Szkoła Podstawowa 

nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, ul. Artura Grottgera 10A, 76-200 Słupsk) 

lub przesłać pocztą (wówczas praca powinna zawierać dopisek „Konkurs – Moja 

skarbonka SKO”. Termin dostarczania/nadsyłania prac konkursowych upływa  

z dniem 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data wpływu prac do organizatora - Szkoły 

Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku).  

2. Prace muszą posiadać obowiązkowo: uzupełniony i podpisany formularz 

zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2). 

3. Wręczenie nagród laureatom następuje do dnia 30 maja 2020 roku.  

4. Ogłoszenie konkursu nastąpi poprzez rozesłanie informacji mailowej do szkół.  

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o miejscu, 

sposobie i warunkach przekazania nagród.  

 

§ 7 

Nagrody 

 

1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.  

2. Organizatorzy konkursu pokrywają koszty nagród.  

3. Przewidziane są nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca oraz jedno wyróżnienie  

w każdej kategorii wiekowej.  
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§ 8 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa 

składająca się z minimum trzech osób.  

2. Przewodniczącym komisji konkursowej jest opiekun SKO w Szkole Podstawowej 

nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku. 

3. Do zadań komisji konkursowej należy: 

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu 

b) przygotowanie nagród, 

c) ocena prac zgodnie z kryteriami konkursowymi, wyłonienie laureatów 

d) sporządzenie protokołu komisji konkursowej (w którym znajdą się informacje  

o wynikach, przyznaniu, wręczeniu nagród);  

e) sporządzenie potwierdzenia odbioru nagród 

3. Nie dopuszcza się przyznawania miejsc ex aequo, a postanowienia i werdykt 

komisji konkursowej są ostateczne.  

 

§ 9 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

1. Termin ogłoszenia wyników i sposób wręczenia nagród zostanie ustalony przez 

organizatora konkursu.  

2. Otrzymanie nagród kwitują uczniowie, opiekun prawny lub dyrekcja szkoły  

na protokole odbioru nagrody.  

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia danej pracy  

do konkursu, na organizatora, tj. Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii 

Krajowej w Słupsku, przechodzą nieodpłatnie własność pracy oraz przysługujące 

uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do tej pracy; nieograniczone czasowo  

i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: prawo do korzystania z pracy  

na własny użytek, udostępnienia osobom trzecim, utrwalania, trwałego lub czasowego 

zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci komputera, publikowania. Organizator 

jest też uprawniony do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich  

do zgłoszonej pracy.  
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2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne  

z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw 

innych osób.  

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 

4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie przez 

rodziców/ opiekunów prawnych dziecka i dołączenie do zgłaszanej pracy 

następujących dokumentów: 

a. formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);   

b. zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik 

nr 2).  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje 

podejmuje komisja konkursowa Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii 

Krajowej w Słupsku. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu - 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku:  

http://www.sp8.slupsk.pl/ 

 


