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SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. Armii Krajowej w Jabłonnie 

 

Zaprasza uczniów klas 1 - 3 do udziału w gminnym konkursie plastycznym 

pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Jabłonna  

Pana Jarosława Chodorskiego 

 

„Zimowy pejzaż” 

CELE KONKURSU: 

- rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych 

- promowanie talentów plastycznych dzieci 

- rozwijanie wyobraźni dzieci i wrażliwości estetycznej, inspirowanej pięknem otaczającego 

nas świata 

- czerpanie radości dzieci z efektów własnych działao twórczych 

- zwrócenie uwagi na piękno zimowej przyrody 

- wzmacnianie wiary we własne możliwości 
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REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla chętnych uczniów klas 1 - 3 w szkołach podstawowych 

w gminie Jabłonna. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną 

i dostarczenie jej do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. 

4. Format pracy A4 lub A3.  

5. Prace powinny byd wykonane samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu rodzica. 

6. Praca powinna mied z tyłu metryczkę zawierającą : imię i nazwisko autora, klasę i nazwę 

placówki. 

7. Termin składania prac: 25.02.2022 r. 

8. Prace oceniane będą przez powołane w tym celu jury, które będzie uwzględniad: 

zgodnośd z regulaminem, samodzielnośd, kreatywnośd, estetykę wykonania pracy. 

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

10. Laureaci konkursu (miejsca od 1 - 3) otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. 

11. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane w formie fotogalerii na stronie 

internetowej i FB Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. 

12. Do pracy należy dołączyd zgodę na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 1). 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 04.03.2022 r.  wyniki konkursu będą opublikowane 

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie 

Organizatorzy:  Paulina Sulima, Renata Kurnyta  

 

Kontakt: 

e-mail: p.sulima@spjablonna.edu.pl 

   r.kurnyta@spjablonna.edu.pl 
 

 

 

 

 

mailto:p.sulima@spjablonna.edu.pl
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 
Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Szkołę Podstawową 

im. Armii Krajowej w Jabłonnie Gminnego Konkursu „Zimowy pejzaż”. 
 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................     
                                                                                                            (imię i nazwisko)    
w   Gminnym Konkursie Plastycznym „Zimowy pejzaż”. 
 
2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) 
w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie 
danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

 
 
 
Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 
 
 
 

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

 

 

 

  


