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REGULAMIN 

 

VII Powiatowego Konkursu Plastycznego 

„Niepełnosprawni są wśród nas” 
 

§ 1 

Organizator i Patroni 

1. Organizatorem VII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Niepełnosprawni są wśród 

nas”, zwanego dalej Konkursem, jest Zespół Szkół Specjalnych im. Marii 

Grzegorzewskiej w Ostrówku, zwany dalej Organizatorem. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Powiat Wołomiński. 

3. Konkurs objęty jest Patronatem. Informacje o Patronach umieszczone zostaną 

na zaproszeniach na Finał Konkursu, dyplomach oraz materiałach promocyjnych. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych. 

2. Przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, 

tolerancja, równość. 

3. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów plastycznych. 

4. Zachęcanie dzieci do twórczego spędzania czasu wolnego. 

 

§ 3 

Temat konkursu 

„Wszyscy jesteśmy tacy sami” 
 

§ 4 

Interpretacja tematu musi dotyczyć zagadnienia niepełnosprawności. Mile widziane 

uwzględnienie różnych rodzajów niepełnosprawności. 

 

§ 5 

Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas „0” oraz I-III Szkół Podstawowych 

ogólnodostępnych z terenu powiatu wołomińskiego. 

Maksymalna ilość zgłoszonych prac – trzy z każdej klasy. 

Opiekun powinien wypełnić czytelnie i przesłać na adres Organizatora kartę zgłoszenia  

(załącznik nr 1). 

Dzieci pracowników Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku 

(Organizatora) nie mogą przystępować do konkursu, ich prace nie będą oceniane ani 

nagradzane. 
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§ 6 

Warunki uczestnictwa 

1. Technika i format prac: 

Prace indywidualne format A4 lub A3, technika prac dowolna (z wyłączeniem grafiki 

komputerowej oraz prac przestrzennych). 

2. Prawa autorskie:  

Złożone prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac. 

3. Przetwarzanie danych osobowych: 

Uczestnicy przystępując do konkursu akceptują warunki Regulaminu Konkursu, 

wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie złożonych 

prac i wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji Konkursu. 

 

§ 7 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 31 marca 2017 r. na adres 

siedziby Organizatora Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej 

w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1, 05-205 Klembów, pow. wołomiński, woj. 

mazowieckie, tel./fax. 29 777-03-06, e-mail: zssostrowek@wp.pl (liczy się data 

wpływu do szkoły). 

2. Prace nadsyłane na Konkurs powinny zawierać naklejoną w prawym górnym rogu 

z przodu pracy metryczkę wypisaną komputerowo na białej kartce (wymiary. 4 cm 

na 11 cm, czcionka Arial 11, litery drukowane) z następującymi danymi (załącznik nr 

2): 

a. imię i nazwisko autora pracy 

b. klasa 

c. nazwę i adres szkoły 

d. imię i nazwisko jednego opiekuna lub nauczyciela, pod kierunkiem, którego 

została wykonana praca 

3. Prace podpisane niezgodnie z zapisem w regulaminie nie będą brane pod uwagę.  

4. Prace, które dotrą do siedziby Organizatora po terminie, nie będą oceniane. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas 

transportu. 

 

§ 8 

Zasady przyznawania i odbioru nagród 

1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa, 

zwana dalej Komisją.  

2. Komisję powołuje Organizator. 

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

5. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w czterech kategoriach: 

klasa „0”, klasa I, klasa II, klasa III. 

6. Szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione o przyznaniu nagród 

telefonicznie. 

7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród planowane jest podczas uroczystego 

Pikniku Integracyjnego 10 maja 2017 roku (środa) o godz. 10.00 w siedzibie 

Organizatora. 

8. Nagrody pocieszenia odbiera jeden opiekun. 
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9. W przypadku gdy nagrody nie zostaną odebrane podczas Finału Konkursu uczestnicy 

zobowiązani są do odbioru nagród w siedzibie Organizatora do 17.06.2017 r. 

Organizator nie będzie dostarczał nagród do szkół. 

§ 9 

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora: Zespół Szkół Specjalnych 

im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1, 05-205 Klembów, 

pow. wołomiński, woj. mazowieckie, tel./fax. 29 777-03-06, e-mail: zssostrowek@wp.pl  

oraz na stronie internetowej www.zssostrowek.edu.pl 

 

§ 10 

Pytania prosimy kierować do osoby reprezentującej Organizatora: Halina Myszkowska 

tel.  514466880 halka.myszkowska@wp.pl lub na dane teleadresowe Organizatora (§ 7 ust. 1 

ww. Regulaminu). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

         
     

            ORGANIZATOR    WSPÓŁORGANIZATOR 
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