
REGULAMIN 

1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi 

w Grodzisku Mazowieckim. 

Telefon: (22) 734 60 20 

E-mail: sekretatiat@sp5.grodzisk.pl 

Kontakt do koordynatora konkursu: 504288402 

 

2. Cele konkursu: 

 uwrażliwienie dzieci na los innych ludzi,  

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,  

 kształtowanie empatii i miłości do osób starszych i samotnych,  

 umocnienie wśród dzieci przekonania jak bardzo potrzebne są zwykłe gesty dobroci, 

życzliwości wobec starszych ludzi, 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych i kreatywności dzieci, 

 przedstawienie uzdolnień plastycznych poprzez prezentację prac. 

3. Uczestnicy: 

Wychowankowie świetlic szkolnych z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki. 

4. Przedmiot konkursu: 

Zadaniem konkursu jest wykonanie przez dzieci podczas zajęć świetlicowych kartki 

Wielkanocnej, oraz dostarczeniu jej do Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim 

do nauczycieli świetlicy szkolnej. 

5. Zasady uczestnictwa: 

 wychowawcy świetlic szkolnych zgłaszają do konkursu wykonane przez dzieci prace 

w terminie do 5 kwietnia 2023 roku, 

 preferowane materiały ekologiczne ale nie jest to wymóg. Praca może być wykonana 

dowolną techniką plastyczną. Format pracy nie mniejszy niż A5 i nie większy niż A4, 

 praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego wykonana, 

 Kartka Wielkanocna musi być podpisana: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, 



 prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie, 

 organizator nie zwraca prac konkursowych. Zostaną one przekazane do Domu 

Pomocy Społecznej filia w Grodzisku Mazowieckim ul. 3- go Maja 63. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu 

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez komisję Konkursu. 

7. Prace konkursowe oceniane będą z zastosowaniem następujących kryteriów: 

 zgodność pracy z tematem, 

 dobór materiałów z jakich została wykonana praca, 

 walory artystyczne, kompozycja, estetyka, oryginalność pracy, kolorystyka, technika, 

 dostarczenie pracy na czas. 

8. Postanowienia końcowe 

Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczanie prac i nazwisk na stronie Szkoły Podstawowej 

nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim i Internecie. Zgody od rodziców będą 

dostarczone przez wyznaczonych koordynatorów szkół biorących udział w konkursie wraz 

z pracami w zamkniętej kopercie do koordynatora konkursu Szkoły Podstawowej nr 5 

w Grodzisku Mazowieckim. Zgody, oraz zgłoszone prace do konkursu  będą przechowywane 

w zamkniętej szafce przez cały okres trwania konkursu, oraz do świąt Wielkanocnych 2023 

roku. 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca. Nie podlega odwołaniu. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac na szkolnej wystawie.  Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi dnia 17 kwietnia2023 roku. 

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora, tj. www.sp5grodzisk.pl, 

i drogą mailową przekazane do poszczególnych szkół. Laureaci konkursu zostaną 

powiadomieni o terminie wręczenia nagród.  

9. Załączniki: 

I. Zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka (zgoda na udział w konkursie i zgoda 

na wykorzystanie wizerunku). 

II. Klauzula Informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

http://www.sp5grodzisk.pl/

