
 

 

Załącznik nr 1 

REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS IV-VII 
,,ŚLADAMI POLSKICH  ARTYSTÓW MALARZY 

JÓZEFF MEHOFFER– MISTRZ SECESYJNEJ DEKORACYJNOŚCI” 
 

1.Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki 

    w Bielsku-Białej 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII uczęszczających do 

    Szkół  Podstawowych na terenie gminy Bielska-Białej. 

3. Celem konkursu jest poznanie twórczości wybitnych polskich artystów malarzy 

    poprzez wykonanie pracy plastycznej, inspirowanej wybranym dziełem. 

4. Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej przez ucznia  

    klasy IV-VII 

2. Zasady konkursu 
 

1. Czas trwania konkursu 

  - I etap: od 15 marca do 27 kwietnia 2018 r. - w tym okresie uczniowie wykonują prace, 

    nauczyciele prowadzący wybierają i wysyłają z każdej szkoły maksymalnie 5 prac. 

-  II etap: 09 maja 2018, wyłonienie laureatów przez Komisję Konkursową 

2. Prace konkursowe wraz z oświadczeniami, należy nadesłać na adres: 

    Szkoła Podstawowa nr 24 im Tadeusza Kościuszki 

    ul. Żywiecka 239, 43- 310 Bielsko – Biała,  

    lub złożyć w sekretariacie szkoły ( informacja pod nr telefonu: 33 816 49 84 ) 

3. Każdy uczeń biorący udział w konkursie może przedłożyć tylko jedną pracę. 

4. Przedmiotem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej 

    dziełami Józefa Mehoffera: witrażami, grafikami, obrazami, rysunkami, 

    tkaninami jak również istnieje możliwość wykonania kopi jego dzieła. 

5. Technika pracy dowolna, wymagalny format A3, ( ze względów ekspozycyjnych 

    nie ewentualne prace 3D, prosimy dostosować do możliwości ekspozycyjnych) 

6. Praca konkursowa powinna na odwrocie zawierać: imię, nazwisko, klasę, tytuł 

    pracy, pieczątkę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 
7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica, (opiekuna prawnego) autora pracy  

    ( załącznik nr 2 )             

8. Przysłane prace nie będą zwracane, z chwilą ich nadesłania przechodzą na własność 

    organizatora. 

9. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

   oraz danych szkoły w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu 

   konkursu ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

   (tj. Dz.U. Z dnia 2016 r. poz.922 ) oraz nieodpłatne przeniesienie na organizatora 

   konkursu autorskich praw majątkowych do  pracy plastycznej, na wszystkich  

   polach eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie    

   autorskim i prawach pokrewnych ( tj Dz.U. 2016 r. nr 666), a w szczególności: 

 

 

  



w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy plastycznej – wytwarzanie jakakolwiek  

techniką jej egzemplarzy; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na 

których pracę plastyczną utrwalono – wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawianie, 

udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, zamieszczanie w internecie. 

3.      Rozstrzygnięcie konkursu 

  

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez organizatora 

   konkursu w składzie: Przewodniczący Komisji oraz dwóch Członków 

   Komisji - artyści plastycy. 

2. Komisja dokona oceny prac, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność 

   pracy z tematem konkursu, siłę wyrazu, pomysłowość, walory artystyczne, 

   estetyka, oryginalność i samodzielność wykonania. 

3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny prac. 

    Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

4. Zakończenie konkursu i wyłonienie laureatów oraz publiczne ogłoszenie 

     wyników odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 09 maja 2018 r.  

5. Komisja może przyznać I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia ( nagrody 

    rzeczowe ufundowane przez sponsorów) 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego rozstrzygnięcia konkursu 

    i wyłonienia zwycięzców w przypadku, gdy na w/w konkurs wpłynie mniej 

    niż 15 prac. 

7.  Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, oraz umieszczone 

     na stronie internetowej  www.sp24bielsko.pl 

4.      Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy biorący udział w konkursie poprzez dostarczenie pracy konkursowej 

    akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

2. Sytuacje nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator 

    konkursu. 

 

 

     

  

 

http://www.sp24bielsko.pl/

