
Regulamin  

Podkarpackiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego  

dla Szkół Podstawowych 

 

rok szkolny 2022/2023 

 

 

I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Rzeszowie. 

 

II. Cele konkursu : 

- popularyzacja tradycji ludowych,  

- promocja wszelkich form rękodzieła, 

- rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie różnorodnych technik 

rękodzielniczych, 

- integracja dzieci z różnych szkół podstawowych Podkarpacia. 

 

III. Adresaci konkursu : 

-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa 

podkarpackiego w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I- III oraz IV- VIII.  

 

IV. Etapy konkursu: 

- I etap - szkolny  

- II etap - wojewódzki (do etapu wojewódzkiego kwalifikują się z każdej szkoły trzy  

                                   najlepsze prace wyróżnione w I etapie) 

V. Warunki uczestnictwa:  

- Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora. 

- Każda szkoła może przekazać do etapu wojewódzkiego trzy prace wyróżnione w etapie 

szkolnym. 

- Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 31 stycznia 2023 r. na adres:   

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 , ul. ks. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów 

- Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.  

- Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas transportu - uszkodzona praca 

nie bierze udziału w konkursie.  

- Uczestnik konkursu powinien opatrzyć swoją pracę danymi: imię i nazwisko autora, 

klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz dołączyć Oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów do przetwarzania danych osobowych uczestnika w celu 

realizacji konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia i Oświadczenie nauczyciela – 

opiekuna ucznia. Prace bez dołączonych oświadczeń i opisu nie będą oceniane 

- Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęcia pracy na 

stronie internetowej i w mediach społecznościowych szkoły będącej organizatorem 

konkursu, jak również do wykorzystania jej jako motywu do stworzenia wystawy 

pokonkursowej. 

- Biorąc udział w konkursie uczestnik i jego prawny opiekun oraz nauczyciel akceptują 

Regulamin Podkarpackiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego dla Szkół 

Podstawowych.  



VI. Ocena prac:  

- Komisja Konkursowa dokona oceny rękodzieła.  

- Na każdym etapie konkursu oceniane będą : 

• walory artystyczne  

• precyzyjność i estetyka wykonania pracy  

• oryginalność pomysłu.  

- Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

 

VII Nagrody:  

- Komisja Konkursowa Podkarpackiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego dla Szkół 

Podstawowych przyzna nagrody rzeczowe laureatom konkursu za zajęcie I, II i III 

miejsca. Komisja może też przyznać dodatkowe wyróżnienia.  

- Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz miejscu i terminie 

rozdania nagród. Informacja ta zostanie przekazana telefonicznie do sekretariatu szkoły.  

 

VIII. Postanowienia końcowe:  

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w związku z sytuacją 

epidemiczno-sanitarną.  

- We wszystkich kwestiach spornych nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.  

- Osobami upoważnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu w zakresie wszelkich 

pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu konkursu są:   

- Katarzyna Kolasa  katkol.851@edu.erzeszow.pl  

- Elżbieta Dymek elzdym.090@edu.erzeszow.pl 

 

(należy dołączyć do pracy) 

 

Imię i nazwisko autora pracy  
 

Klasa  

 

Nazwa i adres szkoły 

  

 

Telefon do sekretariatu szkoły  

Imię i nazwisko nauczyciela – 

opiekuna ucznia 
 

 

mailto:katkol.851@edu.erzeszow.pl
mailto:elzdym.090@edu.erzeszow.pl


OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 

KONKURSU 

 

Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny uczestnika konkursu  

(imię i nazwisko dziecka)…………………………………………………………. zapoznałem 

się z treścią Regulaminu Podkarpackiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego dla Szkół 

Podstawowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie, w celach konkursowych, danych 

osobowych mojego dziecka. 

    

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka oraz 

nieodpłatnej publikacji jego pracy przez organizatora konkursu. 

                                  ................................................................................................. 

                                                            (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA - OPIEKUNA UCZNIA 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Podkarpackiego Konkursu Rękodzieła 

Artystycznego dla Szkół Podstawowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz publikację zdjęć z moim wizerunkiem w celach konkursowych  

i promocyjnych organizatora konkursu.   

................................................................................................. 

                                                            (data i czytelny podpis nauczyciela – opiekuna ucznia) 

 


