
Regulamin Konkursu Plastycznego 
„JEŻE” 

Organizatorzy konkursu: 
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim 
 Fundacja w Podróży w Grodzisku Mazowieckim 

 
Cele Konkursu: 

 podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat różnorodności 
biologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, 
postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu  
ochrony czynnej wobec jeży, 

 wyłonienie najlepszego projektu graficznego kojarzącego się z ochroną jeży na 
terenie 

naszej szkoły, 
 poszerzanie wiedzy na temat jeży z okazji Światowego Dnia Jeża (10 listopada), 
 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych i twórczych 

 
Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej. Każda praca 
powinna posiadać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora; należy też podać nazwę szkoły 
oraz klasę, w jakiej uczy się autor pracy; a także telefon kontaktowy rodzica/opiekuna oraz 
adres e-mail rodzica/opiekuna. 
2. Metryczka powinna znajdować się na odwrocie pracy. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 
4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 dowolną techniką: 
rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie, wyklejanki, collage. 
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
6. Prace należy składać wychowawcom  klas do 12 kwietnia 2021 r. 
7. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy), podane 
w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, będącego 
jednocześnie ich administratorem, zgodnie z przepisami. 
8. Zgłoszone prace w ramach konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora. 
9. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
 
Postanowienia końcowe: 
1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatora, który 
zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 
2. Organizator nabywa prawo do opublikowania prac plastycznych na administrowanych 
przez siebie i/lub Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki stronach internetowych oraz mediach 
społecznościowych.    
3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia 
i drobne upominki. 
4.Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021r. na stronie internetowej: 
www.sp4grodzisk.edu.pl, gdzie podane zostaną imiona i nazwiska osób nagrodzonych i 
wyróżnionych.  
 



 
 

 

Załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – metryczka, na której powinno znajdować się imię i nazwisko autora 

pracy; nazwa szkoły oraz klasa, w jakiej uczy się autor pracy; telefon kontaktowy 
rodzica/opiekuna oraz adres e-mail rodzica/opiekuna 

 

b) Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia do konkursu z pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dzieci na potrzeby konkursu, podpisane przez 
rodziców lub opiekunów prawnych. Brak oświadczenia będzie równoznaczny z 
brakiem zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych, co uniemożliwi 
wzięcie udziału w konkursie i spowoduje odrzucenie pracy 

 
 

Koordynator konkursu: 
Mirosława Kępka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr1                                                                                                                                    
do regulaminu Konkursu Plastycznego „Jeże” 

Metryczka pracy plastycznej: 

Imię i nazwisko autora pracy …............................................................................................ 

Szkoła................................................................................................................................... 

Klasa..........................  Wiek............................  

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna................................................................................ 

Adres e-mail rodzica/opiekuna........................................................................................... 

  

 

Załącznik nr 2                                                                                                                                    
do regulaminu Konkursu Plastycznego „Jeże” 

Karta zgłoszenia do konkursu: 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

............................................................................................................................................                                                            
(imię i nazwisko, klasa) 

 
w konkursie plastycznym „Jeże” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Grodzisku 
Mazowieckim oraz Fundację w Podróży w Grodzisku Mazowieckim. 
 
Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 

i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy    

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz.926).                                                                                                             

 

….........................................................................................................................................                                                                            

(data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 


