Drodzy uczniowie serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas od I-VIII
do udziału w projekcie „Promujemy zdrowy styl życia”. W ramach tego
projektu w szkole organizowane są następujące konkursy dla uczniów:
• konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III
• konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII
Organizatorem konkursów jest pedagog szkolny - pani Bożena Mlyczyńska
Tematem przewodnim jest promocja zdrowego stylu życia w różnych formach
i postaciach.
Nieprzekraczalny termin składania prac to : 10.03.2022r. [czwartek] , natomiast
rozstrzygnięcie konkursów i przyznanie nagród odbędzie się 11.03.2022r.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami poszczególnych konkursów oraz
zachęcamy do wzięcia w nich udziału.
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Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa kard. Stefana
Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu
„Promujemy zdrowy styl życia” Osoba odpowiedzialna za organizację to pedagog
szkolny - Bożena Mlyczyńska.
Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia ,a także rozwijanie wśród dzieci
i młodzieży umiejętności zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu, jego
dokumentowania oraz interpretacji.
Temat konkursu brzmi „Zdrowy styl życia”.
Uczestników konkursu chcemy zachęcić do promowania zdrowego odżywiania i
aktywnych form spędzania czasu wolnego. Fotografie powinny przedstawiać piękne,
niepowtarzalne i ciekawe ujęcia zdrowych posiłków oraz aktywnego wypoczynku, w
różnej formie i postaci. Dokumentacja pracy to wypełniona przez uczestnika karta
zgłoszenia (załącznik 1)
Uczestnik konkursu ma prawo przedstawić maksymalnie 2 fotografie własnego autorstwa.
Wymagany format zdjęć to 15x21 – wywołany na papierze błyszczącym.
Fotografie z kartą zgłoszenia umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać u
osoby odpowiedzialnej za konkurs.
Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób
odpowiedzialnych za konkurs lub na stronie internetowej szkoły
Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 10 marca 2022 roku u
osoby odpowiedzialnej za konkurs.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły
Podstawowej w Gródku nad Dunajcem.
Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Ze względu na różnice
wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach
wiekowych:
uczniowie klas IV-VI
uczniowie klas VII – VIII

12. W każdej z powyższych kategorii trzech laureatów zostanie uhonorowanych dyplomami i
nagrodami.
13. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 11 marca 2022 roku. wyniki i rozdanie
nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 14.03.2022r. Po zakończeniu konkursu odbędzie się
wystawa prac konkursowych.
14. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną
zdyskwalifikowane.
15. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje jury
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do jury.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu
„Promujemy zdrowy styl życia” Osoba odpowiedzialna za organizację to pedagog szkolny
- Bożena Mlyczyńska.
2. Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia ,a także rozwijanie wśród dzieci
i młodzieży umiejętności zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu, jego
dokumentowania oraz interpretacji.
3. Temat konkursu brzmi „Zdrowy styl życia”.
4. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do promowania zdrowych i aktywnych form
wypoczynku. Prace plastyczne powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne i ciekawe
ujęcia zdrowych posiłków lub aktywnego wypoczynku w różnej formie i postaci.
Dokumentacja pracy to wypełniona przez uczestnika karta zgłoszenia (załącznik 1)
5. Uczestnik konkursu ma prawo przedstawić jedną indywidualną pracę własnego autorstwa.
Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
6. Technika i wymiar prac:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką
(malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, kolaż itp.) na bloku technicznym w
formacie A-3 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich).
7. Podpisane prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia należy składać
u osób
odpowiedzialnych za konkurs.
8. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób
odpowiedzialnych za konkurs lub na stronie internetowej szkoły
9. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 10 marca 2022 roku u osób
odpowiedzialnych za konkurs.
10.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu,
wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły
Podstawowej w Gródku nad Dunajcem.
11.
Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Ze względu na różnice
wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach
wiekowych:
➢ dzieci z oddziałów przedszkolnych
➢ uczniowie klas I-III
12. W każdej z powyższych kategorii trzech laureatów zostanie uhonorowanych dyplomami i
nagrodami.
13. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 11 marca 2022 roku. wyniki i rozdanie
nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 14.03.2022r. Po zakończeniu konkursu odbędzie się
wystawa prac konkursowych.
14. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną
zdyskwalifikowane.
15. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje jury
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do jury.

