
Już niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku 

mija już 230 lat od radosnego majowego poranka, kiedy wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! 

WIWAT WSZYSTKIE STANY! 

Z tej okazji Świetlica szkolna organizuje konkurs plastyczny. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

" 230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA" 

 

I. Organizatorzy: 

Paulina Żelazna, Katarzyna Lis 

 

II. Cele konkursu: 

1. Upowszechnianie wiedzy historycznej z zakresu tematycznie związanego z Konstytucją 3 maja. 

2. Kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży. 

3. Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych. 

4. Promocja talentów 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe. 

 

2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

* Kategoria: Klasy I – III 

* Kategoria: Klasy IV - VIII 

 

IV. Tematyka prac: 

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „230. rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 maja”. 

 

V. Wykonanie pracy: 

1. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w dowolnym formacie, nie mniejszym 

jednak niż format A4, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, flamastry, farby 

plakatowe, wycinanki itp.) 

 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. 

3. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 

4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: 

zwisko 

opiekuna prawnego oraz telefon kontaktowy, 

 

 

VI. Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych: 

1. Podpisaną pracę należy dostarczyć do świetlicy Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe do dnia 30.04.2021 

2. Do przesłanej lub dostarczonej pracy należy załączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

 

załącznik nr 1 do Regulaminu 



 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 2021 

 "230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA" 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika ........................................................................... 

 

Wiek uczestnika ......................................................................………………… 

 

Miejsce zamieszkania .................................................................................... 

 

Telefon kontaktowy opiekuna ..................................................................…... 

 

Kategoria (klasa) .....................................................................………………… 

 

 

Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz akceptuję zawarte w nim założenia i warunki. 

Wyrażam zgodę na udostępnianie w mediach moich prac. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. 

 

....................................................................  ......................................................../miejscowość i data/                                        

/podpis uczestnika lub opiekuna/ 

 


