
REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

Wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w
Rudzie Śląskiej serdecznie zapraszają uczniów rudzkich szkół podstawowych

do udziału w konkursie literacko-plastycznym.

ŚWIETLICOWY KONKURS LITERACKO-
PLASTYCZNY 

„KWIATY DLA MAMY SŁOWEM
MALOWANE”

Cele konkursu:
• pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników w dziedzinie sztuki 

i literatury,
• wyrabianie poczucia estetyki,
• popularyzacja  działań plastycznych oraz  poszerzanie  wiedzy z zakresu

różnych technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs  skierowany jest  do  wszystkich  uczniów szkół  podstawowych

w Rudzie Śląskiej.
2. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach:
• Uczniowie klas I-III (praca plastyczna)
• Uczniowie klas IV-VIII (wiersz)
3. Uczestnicy  wysyłają  teksty  wierszy  dla  mamy  lub  prace  plastyczne

związane  z  tematem  konkursu  (kwiaty  dla  mamy).  Każdy  uczestnik
nadsyła jedną pracę konkursową w zależności od kategorii, do której się
zalicza.

4. Uczestnicy  kategorii  literackiej  przesyłają  wiersz  wydrukowany
w formacie A4.



5. Uczestnicy,  którzy wezmą udział  w części  plastycznej,  wysyłają  jedną
pracę w formacie A3 wykonaną dowolną techniką.

6. Każdy wiersz lub praca plastyczna musi być opatrzona podpisem oraz
zawierać  następujące  dane:  imię,  nazwisko,  wiek,  klasa,  nazwa  i
adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna pracy.

7. Podpis  autora  jest  potwierdzeniem,  że  nadesłana  praca  konkursowa
została wykonana/napisana samodzielnie i wyraża on zgodę na publikację
na szkolnym Facebooku, stronie internetowej oraz na terenie placówki.

8. Prace  konkursowe  należy  dostarczyć  lub  przesłać  pod  adres:  Szkoła
Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza ul. 1 Maja 173, 41-710 Ruda
Śląska najpóźniej do 24 maja 2021r.

9. Zgłoszenie  pracy  na  konkurs  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody
przez  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  na  przetwarzanie  danych
osobowych  oraz  publiczne  wykorzystanie  prac,  imion  i  nazwisk
uczestników na potrzeby konkursu. 

10.Wyniki  konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  szkoły
oraz  Facebooku  Szkoły  Podstawowej  nr  7  w  Rudzie  Śląskiej  do
1 czerwca 2021r.

11. Wręczenie  dyplomów i  nagród  odbędzie  się  w przeciągu  tygodnia  od
ogłoszenia wyników. Nagrody zostaną dostarczone do skrzynek 
w Wydziale Oświaty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Izabela Paluch, Anna Kusiak.


