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Regulamin Konkursu „Pomaluj mój świat na niebiesko” 
 

 
§ 1. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą 
„Pomaluj mój świat na niebiesko”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 
w Łubnianach, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu. 

4. Celem Konkursu jest: 

 pogłębianie wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, 

 kształtowanie tolerancji wobec osób ze spektrum autyzmu, 

 kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania emocji, 

 propagowanie idei integracji, 

 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności 
artystycznych dzieci, 

 inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki oraz poszerzenie 
wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów klas I-VIII szkół podstawowych 
gminy Łubniany, zwanych dalej „Uczestnikami” w terminie od 13.03.2023 r.  
do 18.04.2023 r. 

 
§ 2. Zasady udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej, Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Ks. Bosko w Luboszycach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Śląskich w Łubnianach. 

2. Do Konkursu uczniowie przystępują indywidualnie. 
3. Każdy Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 
4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

ani nieprzedstawianymi na innych konkursach. 
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu 

wykonanego w dowolnej technice, w formacie A3 (297×420 mm). 
7. Podpisane na odwrocie prace wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć  

do 30.03.2023 r. w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń, z adnotacją 
„Konkurs Plastyczny”. 
 

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym  

oraz w trzech kategoriach wiekowych: 
 klasy I – III, 
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 klasy IV – VI, 
 klasy VII – VIII. 

2. Eliminacje szkolne każda ze szkół wymienionych w § 2. ust. 1. przeprowadzi  
we własnym zakresie w dniu 31.03.2023 r. 

3. Do etapu międzyszkolnego każda ze szkół wymienionych w § 2. ust. 1. zgłasza jednego 
laureata w każdej kategorii wiekowej, wyłonionego po przeprowadzeniu etapu 
szkolnego. 

4. Lista laureatów etapu szkolnego, wraz z wyróżnionymi pracami, zostanie przekazana 
Organizatorowi, przez każdą ze szkół wymienionych w § 2. ust. 1., do 05.04.2023 r. 

5. Ocenę prac na etapie międzyszkolnym przeprowadzi komisja konkursowa składająca 
się z 5 osób: po jednej z każdej ze szkół wymienionych w § 2. ust. 1. oraz osoby 
wskazanej przez Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury w dniu 14.04.2023 r. 

6. Kryteriami oceniania prac będą: 
 zgodność pracy z tematyką Konkursu, 
 wartość merytoryczna pracy plastycznej, 
 oryginalność i samodzielność, 
 estetyka wykonania, 
 spełnienie wymogów formalnych. 

7. Wręczenie nagród laureatom Konkursu przez Organizatora nastąpi 18.04.2023 r.  
8. Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora oraz Urzędu Gminy w Łubnianach. 
 

§ 4. Postanowienia końcowe 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu jest 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach, ul. Opolska 51, 
46-024 Łubniany. 

2. Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych 
Uczestnika Konkursu w zakresie jego imienia, nazwiska, wieku oraz wykonanych prac 
na stronie internetowej Organizatora i w innych mediach publicznych. Brak 
oświadczenia o wyrażeniu zgody będzie równoważny z brakiem możliwości robienia 
zdjęć dokumentujących wręczanie nagród oraz ich publikowania. 

3. Zgłoszenie prac plastycznych do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 
Organizatorowi praw autorskich oraz możliwością publikacji prac na stronie 
internetowej Organizatora i Urzędu Gminy w Łubnianach. 

4. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
regulaminu. 

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie 
praw autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi. 

6. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane są odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 
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8. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach: www.psplubniany.pl 

9. Zapytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail: 
jolantafila@psplubniany.pl 

 


