
Międzyświetlicowy konkurs plastyczno - 

przyrodniczy 

 TAJEMNICZY ŚWIAT OWADÓW 

 

Regulamin konkursu 

 

l. Organizator Konkursu: Świetlica  Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa 

Kurkowego w Krakowie. 

2. Cel konkursu: 

 1) rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, 

2) rozwijanie zdolności  plastycznych, 

3) aktywizacja uczniów, 

4) promocja świetlic. 

3. Opis konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I – IV, uczęszczających na 

zajęcia świetlicowe. 

Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie wybranego owada, w 

dowolnej technice plastycznej. 

4. Techniki – malowanie, wycinanie – wyklejanie, rysowanie, kolaż. 

5. Format: A - 4 

6. Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru: 



 Imię i nazwisko: 

Klasa: 

Adres placówki: 

e-mail placówki: 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:. 

 

7. W przypadku wysyłania prac mailem, podane wyżej dane należy wpisać w 

treści wiadomości, do której dołączony zostanie załącznik z pracą.  

W temacie maila wpisać drukowanymi literami tytuł konkursu: TAJEMNICZY 

ŚWIAT OWADÓW 

8. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace 

zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu). 

9. Liczba prac z jednej placówki – dowolna. 

10 . Rozstrzygnięcie konkursu: Jury powołane przez Organizatora przyzna I, II, 

III miejsce oraz wyróżnienia.  

11. Pracę wraz z informacją RODO należy przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 38 

im. Bractwa Kurkowego 

ul. Fr. Nullo 23 

31- 543 Kraków 

Z dopiskiem: TAJEMNICZY ŚWIAT OWADÓW 

 

lub mailowo na adres:  

mpalskamp987@gmail.comlub b.stuczko.sp38@gmail.com  

 

mailto:mpalskamp987@gmail.com
mailto:b.stuczko.sp38@gmail.com


12. Termin nadsyłania prac upływa 26 maja (decyduje data stempla 

pocztowego). 

13. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na 

stronie szkoły Organizatora:  www.sp38.krakow.pl, do końca maja 2021 r.                            

Uwagi końcowe: 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac 

konkursowych na stronie internetowej szkoły lub facebooku. 

15. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich 

nauczycieli prowadzących. 

17. Opiekunowie osób nagrodzonych zostaną o tym, oraz o sposobie 

przekazania nagrody, powiadomieni e-mailowo. Wiadomość zostanie wysłana 

na adres szkoły, podany przez uczestnika.  

 

Kontakt do osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu:  

Magdalena Palska  -  mpalskamp987@gmail.com 

Barbara Stuczko    -     b.stuczko.sp38@gmail.com 
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