
 

Regulamin konkursu „Noś odblaski – bądź bezpieczny!” 

 w ramach projektu „ Odblaskowa szkoła” 

 

 I. Przepisy ogólne. 

1. Celem konkursu jest: 

1. Podkreślenie roli, jaką pełni szkoła w propagowaniu zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz zachęcania uczniów do noszenia odblasków; 

2. Zwrócenie uwagi uczniów na przestrzeganie zasad obowiązujących w ruchu 

drogowym; 

3. Pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci; 

4. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojej inicjatywy i kreatywności. 

2. Organizator Konkursu. 

Organizatorem konkursu plastycznego „Bezpieczny uczeń w drodze do szkoły” jest  

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 25 w Tarnowie.  

Koordynator konkursu: Agnieszka Kopek. 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: 

1. I kategoria – klasy I – III 

2. II kategoria klasy IV – VI 

4. Format i technika prac: 

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką plastyczną na 

papierze w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Prace powinny być 

opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: 

imię, nazwisko autora, wiek i klasa. Prace dzieci wykonują samodzielnie. 

5. Temat pracy: „Noś odblaski – bądź bezpieczny”. 

II. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych. 

1. Prace należy składać od 26 września 2022 roku do 25 października 2022roku do 

Pani Agnieszki Kopek - sala nr 27 lub na świetlicę szkolną. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 28 października 2022 roku. 

III. Komisja Konkursowa. 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą: Monika Kuczek, Agnieszka Kosman, 

Małgorzata Owsianka, Joanna Marzec. 



2. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów 

konkursu. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne. 

4. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

IV. Kryteria oceny prac. 

Powołana Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze 

laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

1. Zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa. 

2. Kreatywność twórcza. 

3. Estetyka wykonania. 

V. Nagrody. 

1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Wszystkie prace stanowić będą dekorację podczas uroczystości zakończenia projektu 

„Odblaskowa szkoła” 28 października 2022 roku. 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy 

przenoszą na Organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa 

do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i 

prezentacji na wystawach. 

3. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone, nie będą brane pod uwagę. 

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły i Facebooku. 

6. Wszystkie prace konkursowe zostaną zwrócone ich autorom po zakończeniu projektu 

„Odblaskowa szkoła 


