
 

Regulamin Międzyszkolnego  

Konkursu Plastyczno- Fotograficznego 

„Mój zwierzak w obiektywie” 

„Moje pasje i zainteresowania” 

 

I ORGANIZATOR 

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej  

w Chełmie. 

 

Osoby odpowiedzialne: Kowalska Agnieszka, Barbara Gołębiowska. 

II CELE KONKURSU 

• Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej. 

• Twórcza organizacja czasu wolnego -zachęcenie uczniów do aktywnego udziału  

w konkursie plastycznym. 

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów. 

• Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych 

oraz możliwość prezentacji twórczych działań dzieci. 

• Możliwość zaprezentowania swoich pasji, zainteresowań. 

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Konkurs przeprowadza Organizator. 

2. Uczestnikami Konkursu są uczniowie z klas VII-VIII Integracyjnych oraz z Integracją 

włączającą ze Szkół Podstawowych. 

3. Uczestnik ma do wyboru dwa tematy prac: 

1. „Mój zwierzak w obiektywie” 

2. „Moje pasje i zainteresowania” 

4. Prace mogą być wykonane grupowo lub indywidualnie. 

5. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A3(297x420 mm), 

dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki 

itp.), collage oraz w przypadku tematu 1 w formie fotografii rozmiar dowolny. 



6. Prace wykonane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.  

7. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

9. Prace bez formularza zgłoszenia  zawierającego  zgody i oświadczenia 

rodziców/opiekunów prawnych nie będą brały udziału w konkursie. 

10. Prace ze szkoły biorącej udział w konkursie powinny być odpowiednio zabezpieczone 

z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Plastyczno- Fotograficzny. 

11. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu. 

12. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

 

IV TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC 

KONKURSOWYCH 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste dostarczenie do sekretariatu  

organizatora, bądź  nadesłanie pocztą do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie prac konkursowych wraz   

z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zawierającym zgody i oświadczenia 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka (Załącznik nr 1) na adres:  

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi 

Młodowskiej, ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm. 

2. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość, 

nazwę szkoły, temat pracy w przypadku prac indywidualnych, w przypadku prac 

grupowych klasę, miejscowość, nazwę szkoły oraz temat pracy. 

3. Termin dostarczenia prac do 31.03.2021r., zaś decydujące znaczenie w tym zakresie 

ma data wpływu prac do Organizatora. Prace nadesłane po tym terminie nie będą 

oceniane.  

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do 

konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa 

własności złożonych egzemplarzy prac. 

 

V KOMISJA KONKURSOWA 
 

1. W celu wyłonienia zwycięzców konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie 

Komisji, która dokona oceny wszystkich prac nadesłanych i przyjętych do konkursu 

pod kątem: 

• jakości,  

• oryginalności i wyjątkowości; 

• merytorycznej treści konkursu; 

• samodzielności; 

• estetyki wykonania prac 

2. Prace będę oceniane według tematu oraz wykonania (indywidualnie, grupowo). 

3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

 



VI NAGRODY 
 

1. W każdej kategorii  Komisja wyłoni  laureatów oraz może przyznać wyróżnienia. 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom, zaś laureaci dyplomy i nagrody. 

2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.04.2021r. 

3. Laureaci/uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach 

konkursu. Sposób odebrania  dyplomów i nagród zostanie ustalony indywidualnie. 

4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Szkoły http://4lochelm.pl/ 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator konkursu zastrzega  sobie  prawo: przerwania, zmiany zasad konkursu bez 

podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na 

stronie internetowej organizatora. 

2. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają osoby odpowiedzialne. 

3. Wszelkie informacje  nt. niniejszego  konkursu można uzyskać drogą mailową: 

kowalska.agnieszka@4lochelm.pl golebiowska.barbara@4lochelm.pl   
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