
1 
 

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem  

"Nasz patron Generał Mariusz Zaruski" 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod 

nazwą "Nasz patron Generał Mariusz Zaruski". 

§ 2. Organizatorem konkursu jest Teresa Skupień. 

§ 3. Konkurs jest prowadzony przez organizatora na terenie szkoły podstawowej trwa    

od   17.09.2018 r. do 05.10.2018r. 

§4. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. 

§ 5. Tematem Konkursu jest praca plastyczna, dotycząca patrona szkoły gen. Mariusza 

Zaruskiego. 

§ 6. Celem konkursu jest propagowanie sylwetki gen. Mariusza Zaruskiego oraz wartości, 

które uznawał. 

§ 7. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom swobodę rozumienia tematu,  tak aby mogli 

je wyrazić w formie prac plastycznych, wykorzystując swoją kreatywność i oryginalność 

spojrzenia. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 8. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-3 oraz kl. 4-8  

szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem.  

III.ZASADY KONKURSU 

§ 9. Udział w Konkursie polega na dostarczeniu  pracy plastycznej do świetlicy szkolnej 

do dnia 05.10.2018r.  

§10. Prezentacje plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną 

(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.) na papierze nie 

mniejszym niż format A4. Praca musi być wykonana własnoręcznie.  

§ 11. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.  

§ 12.Tematyka prac powinna obejmować: 

-życie gen. Mariusza Zaruskiego; 

-twórczość gen. Mariusza Zaruskiego; 

§ 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką 

konkursu. 
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VI. EKSPOZYCJA PRAC 

§ 14. Po zakończeniu konkursu prace zwycięzców będzie można zobaczyć  na mini-

wystawie pokonkursowej  na szkolnym korytarzu. Prace wystawiane na wystawie będą 

opisywane imieniem i nazwiskiem uczestników. 

 

                                         VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§16. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica.  

§ 17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

§ 18. Szczegółowych informacji na temat konkursu  udzielają Teresa Skupień. 

Zakopane, dnia 17.09.2018r. 

 


