
          Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego  

                      Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie 

                                   „ Sport w moich oczach…”  
 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie, plac Wolności 7a. 

  
2. Adresat: Międzyszkolny konkurs plastyczny skierowany jest do cieszyńskich 

szkół podstawowych oraz Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania 

w Czeskim Cieszynie. 

 

3. Temat konkursu: „ Sport w moich oczach...”  

 
4.  Założenia ogólne: 
     W tym roku zapraszamy uczestników do wykonania pracy prezentującej sport  

w jego najrozmaitszych odsłonach. Można więc, na przykład: 

 pokazać dowolną dyscyplinę sportu (łącznie z mniej popularnymi, jak 

jeździectwo, kolarstwo, łucznictwo, szermierka, gimnastyka artystyczna, jazda 

figurowa na lodzie, wspinaczka na ściance, sporty balonowe, saneczkarstwo, 

wschodnie sztuki walki, taniec sportowy, lekkoatletyka, szachy, itp.) 

 przedstawić zawody sportowe w dowolnych ujęciach i kadrach  

 wykonać rodzaj plakatu promującego wybraną dyscyplinę sportu; „plakat”  

          nie musi zawierać tekstu, hasła; hasło może też być bardzo krótkie, proste 

 pokazać „w zbliżeniu” samego sportowca (lub grupę) podczas zmagań 

 w pracy nie trzeba jednak koniecznie prezentować sylwetek (postaci) 

sportowców - można skupić się na przykład na ukazaniu w ciekawy sposób 

sprzętu sportowego czy też miejsc charakterystycznych dla danej dyscypliny. 

 Jeśli masz pomysł - zrealizuj temat w jeszcze inny, własny, ciekawy sposób. 
 

 Nie prezentujemy w pracach e - sportu :) 

      

          Mamy nadzieję, że treść konkursu zwróci uwagę wielu uczniów i zachęci  

          ich do uczestnictwa oraz pomysłowości w ujęciu tematu. 

 

5.  Cele: 

 zainteresowanie różnorodnością sportowych dyscyplin 

 wpływanie na utrwalenie pozytywnego obrazu sportu oraz znaczenia kultury 

fizycznej w życiu młodych ludzi 

 zachęcenie do szerokiego spojrzenia na temat w  wypowiedzi plastycznej 

 umożliwienie realizacji prac w różnorodnych technikach płaskich 

 rozwijanie plastycznej wyobraźni twórczej i kreatywności uczniów 

 integracja środowisk, w tym przygranicznych, poprzez działania  

          o charakterze edukacyjno – artystycznym. 

 



6.  Technika/ format pracy 

― prace należy wykonać w dowolnej technice płaskiej (rysunek, malarstwo, 

grafika, grafika komputerowa – dostarczamy prace w postaci papierowego 

wydruku, techniki mieszane, itp.) 

― w konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie -  

           prace wykonane zespołowo nie będą brane pod uwagę podczas oceny 

― jeden uczestnik przesyła jedną pracę 

― format prac: maximum A 2 (420 x 594 mm) 

!  Prosimy o to, by nie wykonywać większych prac - nie będą one brane pod 

uwagę podczas oceny. 
 

7. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie umieścić następujące dane: 

           1) imię i nazwisko autora pracy 

           2) wiek autora 

           3) klasę 

           4) nazwę i adres szkoły 

           5) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 

           6) na odwrocie pracy należy przymocować ( lub dostarczyć wraz z pracą )   

               Załącznik nr 1 (zgoda rodzica) 

  

!  Prace opisane niekompletnie lub nieczytelnie nie będą brane pod uwagę  

  podczas oceny.  

 

8.  Kategorie wiekowe: 
Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

-   I kategoria: klasy I - III 

-   II kategoria: klasy IV - VIII 

 

9. Nagrody: 
    Przewiduje się nagrodzenie trzech najciekawszych prac oraz przyznanie wyróżnień 

w obu kategoriach wiekowych.  

Udział w konkursie oznacza automatyczną zgodę uczestników na kopiowanie  

i przetwarzanie przez organizatorów uczestniczących w nim prac oraz danych 

osobowych ich autorów.  Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność 

organizatorów. 

 

10. Przebieg: 
    Prace należy dostarczyć w terminie do dnia 16. 05. 2022 do sekretariatu szkoły  

lub nadesłać na adres organizatora z dopiskiem: Konkurs plastyczny: „ Sport  

w moich oczach...” (liczy się data stempla pocztowego). 

Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 4. Laureaci zostaną powiadomieni poprzez swoje szkoły. 

 

Tel. kontaktowy: 600008598             Serdecznie zapraszamy do udziału ! 



Załącznik nr 1 

 

              Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka: ….......................................................................................,  

ucznia (nazwa szkoły) …................................................................................................  

….....................................................................................................................................  

i jego pracy na potrzeby realizacji konkursu międzyszkolnego zatytułowanego: 

„ Sport w moich oczach... ”. 

 

 

…..............................                                   …................................................................ 

           Data                                                        Podpis rodzica/Opiekuna prawnego 

 

 

 
 

Załącznik nr 1 

 

              Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka: ….......................................................................................,  

ucznia (nazwa szkoły) …................................................................................................  

….....................................................................................................................................  

i jego pracy na potrzeby realizacji konkursu międzyszkolnego zatytułowanego: 

„ Sport w moich oczach... ”. 

 

 

…..............................                                   …................................................................ 

           Data                                                        Podpis rodzica/Opiekuna prawnego 
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….....................................................................................................................................  

i jego pracy na potrzeby realizacji konkursu międzyszkolnego zatytułowanego: 

„ Sport w moich oczach... ”. 
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           Data                                                        Podpis rodzica/Opiekuna prawnego 


