
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„NADMORSKI KRAJOBRAZ – Gdańsk w oczach dzieci” 

 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego pn. „KONKURS”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

1. Adres Organizatora: 

Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku, ul. Rogalińska 17, 80-809 

Gdańsk, tel. 601 439 532, e-mail: biuro@morskaszkola.pl 

2. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu: 

Pani Marta Kłosowska – M.Klosowska@morskaszkola.pl 

Pani Wiktoria Kałuża – W.Kaluza@morskaszkola.pl  

3. Konkurs jest organizowany w oparciu o niniejszy regulamin, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami 

niniejszego regulaminu a powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo 

mają przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

§ 2 

Cel i temat 

1. Celem Konkursu jest: 

a. promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci wizerunku Polski, jako 

kraju morskiego oraz Gdańska, jako miasta z tradycją morską; 

b. rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej 

w odniesieniu do spraw morskich; 

c. zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką morską 

d. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi. 

Tematem Konkursu plastycznego jest „NADMORSKI KRAJOBRAZ – Gdańsk w oczach dzieci”. 

2. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest organizowany dla trzech kategorii wiekowych: 

I) uczniowie klasy I szkoły podstawowej, 

II) uczniowie klasy II szkoły podstawowej, 

III) uczniowie klasy III szkoły podstawowej. 

2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, a także podopieczni świetlic 

środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę 

środowiskową na rzecz dzieci . 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
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4. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej 

indywidualnie i samodzielnie, nie prezentowanej na innych konkursach. Nadesłanie pracy 

na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

5. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria: 

a) wykonane dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, itp. 

b) sporządzone w dowolnym  formacie 

6. W Konkursie nie będą oceniane prace wykonane techniką komputerową. 

7. Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu. 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty 

zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względu na braki 

formalne. 

8. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne 

z przekazaniem wszelkich majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa 

do wynagrodzenia twórcy. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie. 

9. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku 

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, 

w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się 

do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu 

popularyzacji spraw morskich. 

 

§ 5 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

wysyłającego) do dnia 18 marca 2019 r. (decyduje data wpłynięcia do placówki) na adres: 

 

Morska Szkoła Podstawowa im. A. Doby 

ul. Rogalińska 17 

80-809 Gdańsk 

 

z dopiskiem ”Konkurs plastyczny” 

2. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 skutkuje odrzuceniem pracy z Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia z Konkursu prac zrolowanych, złożonych 

lub pogniecionych, które nie nadają się do dalszej obróbki graficznej. 

 

§ 6 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej 

Komisją. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby 

spokrewnione z uczestnikami Konkursu. 

2. Obrady komisji odbędą się do dnia 19 marca. 



3. Decyzje Komisji są ostateczne. 

4. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów: 

a. zgodność z tematem konkursu, 

b. SAMODZIELNOŚĆ wykonania, 

c. jakość wykonania, 

d. oryginalność, 

e. stopień trudności wykonania. 

5. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej 

wskazanej w §3 ust. 1. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie 

podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

7. Pula nagród w konkursie to 4.000 zł. 

8. Przyznane zostaną także nagrody dla nauczycieli, pod kierunkiem których zostaną wykonane 

prace plastyczne. Nagrody przyzna jury.  

9. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej Morskiej Szkoły 

Podstawowej im. A. Doby (www.morskaszkola.pl) 

10. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie 

lub e-mailowo. 

11. Wręczenie nagród nastąpi 22 marca 2019 r. o godz. 9.00  w Morskiej Szkole Podstawowej 

im. A. Doby w Gdańsku. 

12. Nieodebrane nagrody w dniu wręczenia będzie można odebrać w Sekretariacie Morskiej Szkoły 

od 25 marca do 5 kwietnia 2019 r. w godzinach pracy Sekretariatu.  

13. Nagrody wysyłane będą po 5 kwietnia tylko do placówek spoza Trójmiasta.  

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację 

Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego 

regulaminu. 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte 

w Regulaminie. Odwołania nie zostaną uwzględnione. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Morskiej Szkoły Podstawowej im. A. Doby (www.morskaszkola.pl)  

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej  

Morskiej Szkoły Podstawowej im. A. Doby (www.morskaszkola.pl), który jest tożsamy z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
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Przyjaciele naszego konkursu: 

 

           


