
Regulamin gminnych konkursu plastycznych: 

„Walentynka” 

„Upominek Walentynkowy” 

1. Cele konkursu 

• Popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży 

• Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności  

• Rozwijanie zdolności manualnych 

• „Walentynka” jako symbol przyjaźni i sympatii dla drugiego człowieka 

 

2. Organizator konkursu 

• Organizatorem konkursów „Walentynka” i „ Upominek Walentynkowy”  

jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze. 

• Konkursy objęte są patronatem Wójta Gminy Skierniewice. 

• Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursów: 

p. Ewa Pejska, e – mail konrad.ewa@wp.pl, tel. 694 152 150. 

 

3. Założenia organizacyjne 

• W konkursach „Walentynka” i „ Upominek Walentynkowy”  mogą wziąć udział dzieci  

z oddziałów przedszkolnych / przedszkoli i  uczniowie szkół z terenu gminy Skierniewice. 

• Nagrody w konkursach zostaną przyznane w następujących kategoriach: 

- oddziały przedszkolne / przedszkola 

- kl. I – III 

- kl. IV – VI 

- kl. VII –VIII 

• Udział w konkursach jest bezpłatny.  

• Prace przesłane w ramach konkursu muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej w innych konkursach. 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora i jego rodziców lub 

prawnych opiekunów zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów 

publikacji i promocji oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 

L 119 z 2016 r.) w obrębie organizowanego konkursu. 

• Uczestnik może zgłosić po jednej pracy do każdego z dwóch konkursów:  
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Kartka Walentynkowa 

Konkurs polega na wykonaniu projektu kartki –Walentynki, wybraną przez siebie techniką 

plastyczną (np. ołówek, kredka, węgiel, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, 

pastele olejne, wydzieranka, kolaż itd.) w formacie A5. Uczestnik konkursu przesyła zdjęcie 

wykonanej pracy w postaci elektronicznej (plik) na adres e-mail konrad.ewa@wp.pl  

Upominek Walentynkowy 

Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu upominku dla bliskiej osoby  

z okazji Dnia Zakochanych (haft, malarstwo, elementy przestrzenne, formy z gipsu / masy 

solnej / perłowej itp.). Uczestnik na konkurs przesyła zdjęcie pracy w formie elektronicznej 

(plik) na adres e-mail konrad.ewa@wp.pl  

 

4. Ocena prac konkursowych 

• Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2021 r.  

do godz. 24.00 na adres e-mail konrad.ewa@wp.pl z dopiskiem w temacie Konkurs 

plastyczny. W treści e-maila należy wpisać dane ucznia: szkoła, imię i nazwisko uczestnika 

konkursu, klasa. 

• W przypadku przesłania przez uczestnika konkursu większej liczby prac niż zostało to 

określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej najlepszej pracy 

konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace nie będą brane pod uwagę. 

• Prace przesłane po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie 

będą oceniane. 

• O wyłonieniu zwycięzców w konkursach zdecyduje komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność pracy z tematem, 

- estetyka i jakość wykonania, 

- oryginalność i pomysłowość, 

- stopień trudności wykonania, 

- walory artystyczne. 

• Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

 

5. Ogłoszenie wyników akcji 

• Ogłoszenie wyników konkursów odbędzie się do 19 lutego 2021 r. 

• Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatorów 

konkursu  
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  http://www.spdg.cba.pl/ 

 http://debowagora.naszabiblioteka.com 

• Osoby nagrodzone zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu. 

• Prace będą prezentowane w formie mobilnej na wystawie pokonkursowej – strona 

internetowa: szkoły, Gminy Skierniewice, Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze i / lub prasy lokalnej. 

• Zwycięzcy otrzymają nagrody. 
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