
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH W ŁOWICZU „ŻYCIE JEST PIĘKNE” 

 

ORGANIZATOR:  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu  

Ul. Kaliska 5a 

99-400 Łowicz  

Tel. 46 837 49 49 

e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl 

 

CELE KONKURSU: 

1) Promowanie wartości życia i jego piękna jako wartości o fundamentalnym znaczeniu 
zarówno dla egzystencji jednostki, jak i społeczeństwa. 

2) Zachęcenie młodzieży do własnych przemyśleń i poszukiwań w zakresie definicji 
piękna w życiu. 

3) Skłonienie uczniów do refleksji nad wartościami przyświecającymi życiu. 

4) Kształtowanie odpowiedzialnej i dojrzałej postawy wobec zdrowia fizycznego, 
psychicznego i duchowego.                                                                               

5) Zwrócenie uwagi na istotę dokonywania pożądanych wyborów i zachowań 
zdrowotnych. 

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:  

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu łowickiego 
 
ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO  

• Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie, bez użycia 
materiałów sypkich.  

• Format prac: A3 i A4 

• Termin nadsyłania prac: 24 listopada 2022 r. 

1) Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych 
zgodnie z ustalonymi kryteriami.  



2) Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udział 
prace zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę.  

3) Szkoła biorąca udział w konkursie może dostarczyć dowolną ilość prac.  

4) Dostarczane na konkurs prace nie mogą być zrolowane. Organizator nie odpowiada 
za zniszczenie prac podczas ich transportu.  

5) Dostarczane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością 
Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.  

6) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza, 
zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.  

7) Prace należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres 
szkoły z dopiskiem „Życie jest piękne” do dnia 24 listopada 2022 r. 

8) W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną.  

9) Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 833 z późn.zm.) 

10) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 grudnia 2022 r. 

 

Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym, według 
wzoru: 

 
TYTUŁ PRACY ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NAZWISKO …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IMIĘ ……………………………………………………………… KLASA ……………………………..………………………… 
 
NAZWA SZKOŁY ………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRES SZKOŁY.…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-MAIL SZKOŁY …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA ………………………………………………………………………. 

 



ADRES: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu  
Ul. Kaliska 5a 
99-420 Łowicz  
 
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:, Ewa Ryfa, Ewa Michalak, Edyta Anioł – 
Plichta, Agata Zawiślak, Amelia Felczyńska 
Komisja Konkursowa: Małgorzata Zielińska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr  4 w Łowiczu, Beata Świeszkowska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Łowiczu, Justyna Białecka - Starszy Asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 
w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łowiczu, Agnieszka Kopczyńska – 
malarka z zamiłowania, Dominika Michalska - uczennica, Julia Tęczyńska - uczennica 
 

KRYTERIA OCENIANIA 

1. Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie 

2. Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu idei konkursu  

3. Walory estetyczne pracy 

 

PRAWA AUTORSKIE:  

1. Organizator jest właścicielem egzemplarza dostarczonej pracy.  

2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, 
przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej powielanie jakąkolwiek techniką 
i w dowolnym celu.  

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawienie pracy oraz jej wykorzystywanie 
w środkach masowego przekazu przez Organizatora.  

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego 
regulaminu oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.  

2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 4 im Wł. Grabskiego w Łowiczu.  

Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.  

4. Organizator konkurs zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  



 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Szkoła:  

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH „ŻYCIE JEST PIĘKNE” 

 

Uczestnik: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia/klasa ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Opiekun uczestnika: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie 
uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę 
na udział w konkursie i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie 
z określonymi w nim warunkami.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 
w Łowiczu moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze 
mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm.).  

 

 

 

        ……….………….………………………………………………… 

                                       data i podpis opiekuna  


