
 
REGIONALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 

 

 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas,  

kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.” 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

1. Organizator: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tobie” działające przy SOSW; 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Jarosławiu; 

 Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu. 

 

 

2. Cele konkursu:  

 

 rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych; 

 popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych; 

 promocja talentów; 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 

3. Ogólna informacja o konkursie: 

       

 Konkurs jest adresowany do dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  

bez względu na stopień niepełnosprawności i przebiegać będzie w czterech kategoriach: 

 

 Kategoria I – Przedszkola 

 Kategoria II – Szkoły Podstawowe   

 Kategoria III - Zespoły terapeutyczne 

 Kategoria III – Gimnazja 

  

 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką w formacie A-3 pracy twόrczej  

o tematyce: Mój przyjaciel. 

 

 

 

     4. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych   

i gimnazjalnych oraz zespołów terapeutycznych. W konkursie mogą brać szkoły, w których istnieją klasy 

zintegrowane – prace wykonują uczniowie posiadający orzeczenie. 

2.  Każda Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie plastycznym dowolną ilość uczestników. 



3. Każdy uczestnik wykonuje jedną, indywidualną pracę plastyczną dotyczącą określonego tematu (unikać 

należy prac ze szkła, mogących ulec zniszczeniu, typu wyklejanki itp. oraz na podkładzie innym niż 

papier). 
4.  Prace należy wykonać w formacie A-3.   

5.  Prac prosimy nie oprawiać  w passe – part out. 

6. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną (wzór stanowi załącznik do Regulaminu nr 1) 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników i ich Opiekunów – na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej  

i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim podczas wystawy pokonkursowej. 

7. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru (tabelka) - literami drukowanymi: 

-imię i nazwisko autora pracy 

-wiek, klasa 

     -nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu 

Prosimy o przyklejenie tabelki z danymi na odwrocie pracy oraz o umieszczenie z przodu pracy  

w prawym dolnym rogu karteczki zawierającej imię i nazwiska ucznia oraz klasę, do której uczęszcza 

czcionką: Times New Roman 12. 

8. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.  

9. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. 

10.  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu przesłanym przez Organizatorów. 

 

5. Nagrody i wyróżnienia: 

 

1. Jury, powołane przez Organizatorów, wybierze najlepsze prace, za które przyzna nagrody rzeczowe  

i wyróżnienia. 

2. Osoby nagrodzone zostaną telefonicznie powiadomione o wygranej. 

3.Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas podsumowania Przeglądu  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu, który rozpocznie się 25.04.2018 r. ok. godz. 14.00.  

Nieodebrane nagrody nie bedą wysyłane i przechodzą na własność Organizatorów. 

 

6. Terminy: 

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31.03.2018 r. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. 

 

7.  Adresy: 

1. Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy wysyłać na adres:  

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu 

37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30 z dopiskiem „Konkurs Plastyczny RePeTONI”. 

2. Wszelkie uwagi, pytania prosimy kierować pod niżej wymienione adresy kontaktowe: 

Bogusław Stec, tel. 608337729, mail: stecbodek73@wp.pl 

Jadwiga Machaj, tel. 601971586, mail: jadwiga.machaj@wp.pl   

Na stronie internetowej Ośrodka: sosw@jaroslaw.pl znajdą Państwo regulamin konkursu gotowy  

do wydrukowania.  
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawach zorganizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury  

w Jarosławiu. 

 Na stronach internetowych sosw@jaroslaw.pl i mokj@op.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu 

oraz galeria zdjęć. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 

 

                                                                                                  Z poważaniem                 

 

Organizatorzy 
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Konkurs plastyczny 

 

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu  

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

 

IMIĘ  

I NAZWISKO UCZNIA 

 

DATA 

URODZENIA 

 

NAZWA 

 I ADRES SZKOŁY 

 

KLASA 

 

DANE 

KONTAKTOWE 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA ORAZ 

TELEFON* 

      

 

 

 

 

Wypełnioną ramkę naklejamy na odwrocie prac konkursowych  z kolei z przodu pracy 

 w dolnym prawym rogu naklejamy wydrukowaną karteczkę: imię i nazwisko ucznia, klasa 

oraz miejscowość. 

 

 

*Należy podać dane  rodzica uczestnika lub nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca. 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs plastyczny 

 

Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Podpisuje opiekun prawny uczestnika lub uczestnik osobiście (powyżej 18 roku życia) 

 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny, 

organizowany przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy imienia Jana Pawła II  

w Jarosławiu37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30 oraz Miejski Ośrodek Kultury  

pl. Mickiewicza 6 37-500 Jarosław. Z treścią Regulaminu zapoznałam/-em się  

i akceptuję wszytkie jego zapisy. 

Ponadto, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Jarosławiu zdjęć, na którym znajduje się mój wizerunek  

do celów promocyjnych, z wyłączeniem komercyjnych. 

 

…………………………….    ……………………………… 

data              podpis 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-ałam się z Regulaminem Konkursu, akceptuję go, zobowiązuję 

się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca na konkurs stworzona jest przeze mnie samodzielnie  

i nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

 

…………………………….    ……………………………… 

data              podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji Konkursu plastycznego ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

…………………………….    ……………………………… 

                                       data              podpis

 


