
 

 

 

 

 
Regulamin konkursu plastycznego 

 
 „Honorowe krwiodawstwo” 

 

 

Przedmiotem konkursu pt. "Honorowe krwiodawstwo" jest  wykonanie 

dowolnej pracy, o dowolnym kształcie i w dowolnym formacie. Dowolność 

także w wyborze materiału z którego będzie wykonana praca. 

 

 

1. Cel konkursu: 

- promowanie zdrowego stylu życia i  wśród młodzieży szkolnej z terenu 

powiatu legionowskiego 

- integracja szkolnych środowisk 

- inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowy styl 

życia i szerzenia idei honorowego krwiodawstwa 

 

2. Adresaci konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla: 

- uczniów szkół podstawowych (podział wiekowy klasy I-III, klasy IV-VI) 

z terenu powiatu legionowskiego. 

 

3. Organizatorzy i patroni konkursu: 

Organizator: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie i 

współorganizator- Urząd Miasta Legionowo.  

 

4. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

W konkursie  mogą brać udział uczniowie zgłoszonej szkoły z terenu powiatu 

legionowskiego. 

Konkurs trwa od dnia: 10 października 2022r. do dnia 28 października 

2022r. 

 

Konkurs jest przedsięwzięciem jednoetapowym. 



 

Na terenie szkoły zostanie powołana komisja konkursowa, składająca się z 3 

nauczycieli, która wybierze najlepszą pracę (w tym ze szkoły podstawowej po 

jednej pracy z każdej z kategorii (klasy I-III i klasy IV-VI). Wyłoniona praca 

zostanie zgłoszona do Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie. 

 

Komisja konkursowa oceni prace i przyzna nagrody, które zostaną wręczone 

podczas Dni Honorowego Krwiodawstwa w dniu 22 listopada 2019r. o godz. 

18.00 w Ratuszu Miejskim w Legionowie w Sali konferencyjnej. Informacje 

przekażemy Państwu drogą e-mailową. 

 

5. Ocena wyników: 

Nauczyciele wytypują najlepszą pracę wykonaną w szkole i przekażą ją do 

Organizatora.  

Komisja konkursowa wytypuje  najlepsze prace i przyzna po trzy nagrody w 

każdej z  kategorii: 

- szkoły podstawowe - klasy I-III  

- szkoły podstawowe - klasy IV-VI 

 

Pod uwagę będą brane następujące czynniki : 

-  zgodność pracy z podanym tematem, 

-  pomysł wykonania pracy,  

-  technika wykonania pracy 

 

6. Nagrody 

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.  Podczas finału nagrodzeni mogą 

zostać uczniowie, którzy zaprezentowali najciekawsze, zdaniem komisji 

konkursowej, prace, zgodnie z tematem i zgłoszeniem ze szkół. Nagrody 

sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Legionowo.  Nagrody i dyplomy 

zostaną wręczone w dniu 24 listopada 2022r. o godz. 18.00 w Sali 

widowiskowej Ratusza Miejskiego w Legionowie, przy ul. Marsz. J. 

Piłsudskiego 41. 

 

7. Zasady organizacji konkursu plastycznego na wykonanie pracy plastycznej 

„Honorowe krwiodawstwo” 

  



- Zgłoszenie do konkursu nauczyciele dostarczą w dniu 28 października w 

godz. 16.00-18.00.  br. w jednej z niżej wskazanych form: 

 

a) osobiście do biura PCK (Legionowo, ul. Sobieskiego 21). 

 

Praca ucznia musi być podpisana -  na odwrotnej stronie pracy musi znajdować 

się: 

-Imię i nazwisko ucznia 

-Klasa 

-Nazwa szkoły 

 

8.  Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika 

zgody na przetwarzanie przez Organizatora  danych osobowych na potrzeby 

Konkursu.  

 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem praw 

autorskich złożonej pracy na Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 

do: 

- wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej 

działalności promocyjnej i informacyjnej Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Legionowie; 

- przekazania prac innym osobom, działającym w ramach promocji zdrowia na 

terenie powiatu legionowskiego 

- wprowadzania korekty do zgłoszonych prac lub ich częściowego 

wykorzystania 

 

10. Formularz zgłoszenia do konkursu stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Zgłoszenie do konkursu plastycznego  
Pt. "Honorowe krwiodawstwo” 

 

 

 

Nazwa  i adres Szkoły:………………………………………..............………….. 

 

 

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

 

 

 

Imię i Nazwisko ( klasa) ucznia zgłoszonego do konkursu:………....….......…… 

 

 

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

 

Ilość uczniów , którzy wzięli udział w konkursie na terenie szkoły…................... 

 
Tel. kontaktowy  

do nauczyciela odpowiedzialnego za zgłoszenie ucznia ………………………… 

 

 

 

Komisja konkursowa   1) ………….......……………… 

(podpisy członków komisji)       2) ................................................ 

       3) ................................................. 

 

 

Data………………… 

 

 

 

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły………………………… 


