
 
 

Prezydent Miasta Gdańska i Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 

w Gdańsku zapraszają 
uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie 

plastycznym 

„Pomagam, doceniam, autyzmem świat zmieniam” 
 

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO 
 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin dotyczy konkursu „Pomagam, doceniam, autyzmem świat zmieniam”  

 zwanego dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku, 

zwany dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problematykę autyzmu 

i niepełnosprawności.  

2.W artystyczny sposób ma rozwijać empatię i zaangażowanie społeczne wśród uczniów. 

Im więcej mówimy, im więcej informacji wysyłamy społeczeństwu, tym bardziej zwiększa 

się świadomość na dany temat, a co za tym idzie – rozszerza się akceptacja ze strony 

społeczeństwa. 

3.Budowanie kreatywności i pobudzanie wyobraźni. Namalujmy, wyklejmy, zabawmy  

się w artystę. 

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej na powyższy 

temat. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół 

podstawowych. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców  

lub prawnych opiekunów ucznia. 

5. Konkurs odbywa się w terminie od 20 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022r. 

Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. 
 



6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  

w dniu  9 czerwca 2022 r. w Gdańsku – online. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza 

termin określony w pkt. 6. niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników 

 

§ 4 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu. 

2. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe: 

a. grupa I: klasy I– III, 

b. grupa II: klasy IV – VIII 

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć 

charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera technikę,  

w jakiej przedstawi wybrane przez siebie zagadnienie. 

4. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie 

z grafiką komputerową), format pracy A4 lub A3. Prace plastyczne mogą być wykonane 

ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik  

lub prac pisemnych. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych. 

5. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, 

wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje 

autor pracy, imię i nazwisko opiekuna – dane piszemy drukowanymi literami bądź 

komputerowo). 

6. Prace należy dostarczać do dnia 20 maja 2022 r., na adres: Zespół Szkolno -Przedszkolny 

nr 1 w Gdańsku ul. Jagiellońska 14, 80-371 osobiście, wysłać pocztą tradycyjną 

 (liczy się data stempla) bądź zdjęcie pracy wysłać na adres email: 

patrycjakesicka29@gmail.com 

dopiskiem: Konkurs „Pomagam, doceniam autyzmem świat zmieniam”. 

 

§ 5 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji 

Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”. 

2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 21 maja 2021 r. 

a 1  czerwca 2021 r. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania posiedzenia Komisji 

Konkursowej Konkursu poza termin określony w pkt. 3. niniejszego paragrafu, o czym 

poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej bądź emaila. 

7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane 

autorom. 

 

§ 6 

NAGRODY 

1. Za zajęcie określonych miejsc w konkursie Organizator przewiduje nagrody, które nie 

mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

 

 

 



 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

 zawarte w niniejszym Regulaminie. 

2. Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

konkursu. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane 

 Są wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz nie będą udostępniane innym 

odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Prace dostarczone bez karty zgłoszeniowej z podpisem rodzica nie będą rozpatrywane. 


