
 

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
dla szkół specjalnych- 

 „Zaczarowany podwodny świat”, 
 „Anioły”. 

 
 
 

 
 

Regulamin Konkursu plastycznego „Maluj z Nami 2015”. 
 
 

Postanowienia ogólne. 
 

Organizatorzy:  
 
• Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, 

z siedzibą w Tarnowie. 
• Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Maluj z Nami 

2015”. 
• Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób 

uczestniczących w Konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla 

celów przeprowadzenia Konkursu.  
• Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej  
www.sosw.tarnow.pl  

 
 

Cele konkursu: 
 

• Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci. 

• Inspirowanie do pracy twórczej. 
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

 plastycznych. 
•  Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne. 
 

Uczestnictwo w Konkursie: 
 

• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadpodstawowych szkol specjalnych. 
• Praca może być przygotowana indywidualnie lub grupowo przez dzieci z ww.  

szkół. 
• Konkurs prowadzony jest na obszarze całej Polski. 

 
Temat Konkursu: 
 

• Praca powinna przedstawiać jeden z  tematów: 
„Zaczarowany podwodny świat”, 

„Anioły”. 

http://www.sosw.tarnow.pl/


Zasady Konkursu: 

 
• Praca może zostać wykonana dowolną techniką. 

• Format prac plastycznych: dowolny. 
• Każda praca powinna zawierać następujące informacje napisane na odwrocie: 
1. Imię i nazwisko autora, wiek, upośledzenie, klasa. 

2. Placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); e- mail lub Fax. 
3. Imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna pod kierunkiem, którego uczeń 

    przygotował pracę.  
 
Zasady przyznawania nagród w konkursie. 

 
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia 

Organizatora na podstawie następujących kryteriów: 
- trafność doboru tematu pracy 
- inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, walory artystyczne: kompozycja,  

  gama kolorystyczna, technika wykonania 
- oryginalność, pomysłowość 

- estetyka wykonania pracy 
 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
  
Terminy i tryb nadsyłania prac: 

 
 Konkurs trwa od dnia 1stycznia 2015 roku do dnia 20 kwietnia 2015 roku, 

(decyduje data stempla pocztowego).  
•  Prace należy przesyłać drogą pocztową na adres:  
 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Romanowicza 9, 
33- 100 Tarnów z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY- „MALUJ Z NAMI”. 

 
Kontakt: 
 

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt 
telefoniczny z p. Sylwią Pasieką nr tel: 501 424 562 

 

• Prace należy przesyłać wraz z „Kartą zgłoszenia do konkursu”, stanowiącą 
załącznik do Regulaminu. 

 
Ogłoszenie wyników nastąpi: 

 
 5 maja 2015 roku. 
 

Wyniki konkursu i data rozdania nagród zostaną opublikowane na stronie:  
www.sosw.tarnow.pl 

 
Nagrody: 
Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone, przewidziane są również 

wyróżnienia. 
Nagrody zostaną wręczone podczas wystawy pokonkursowej, na którą nasi 

laureaci zostaną również zaproszeni. 
Organizator dołoży starań, aby nagrody dotarły do uczestników bezzwłocznie  

http://www.sosw.tarnow.pl/


za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział 

w Konkursie. 
 Organizator przewiduje prezentację wybranych prac na wystawie oraz 

licytację wybranych prac, z której dochód zostanie przeznaczony na cele 
charytatywne. 

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac oraz kosztów 

przesyłki.  
 Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

 Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się  
do niniejszego Regulaminu.  

 Nadesłane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora. 

 Każdy nagrodzony w konkursie uczeń otrzyma dyplom laureata. 
 

 
 

 
 
 

 
Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu 

i warunków udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 
 
 

 
 

 
 
 

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 
 


