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Regulamin Międzygminnego Konkursu 

Plastyczno- Literackiego 

„Norwid w rysunkach ukazany” 

 

 

I. Organizator i przedmiot konkursu. 

 

1. Organizatorem Międzygminnego Konkursu Plastyczno- Literackiego  „Norwid 

w rysunkach ukazany” jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisza 

w Sztumie (dalej nazywany Organizatorem). 

2. Konkurs jest realizowany w ramach obchodów Roku Norwidowskiego oraz jest 

częścią priorytetu dydaktyczno- wychowawczego Rok Norwidowski „Do kraju 

tego… ” 200- leci urodzin Norwida i priorytetu „Tu wszędzie jest Moja 

Ojczyzna”. 

3. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych 

 kształtowanie umiejętności interpretacji utworów poetyckich 

 kształtowanie wrażliwości na przeżycia estetyczne związane z kontaktem 

ze słowem poetyckim 

 popularyzacja twórczości Cypriana Kamila Norwida oraz wartości 

estetycznych w niej zawartych 

 propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży 
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II. Warunki uczestnictwa. 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie rysunku obrazującego wybrany utwór 

poetycki Norwida. 

3. Rysunek należy wykonać kredkami, pastelami suchymi, olejnymi, ołówkiem lub 

węglem na trwałym papierze o formacie A3. 

4. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie reprezentujący daną 

szkołę, spełniający kryteria pkt. 2 i 3 warunków uczestnictwa. 

5. Niezniszczoną i właściwie zabezpieczoną pracę (jeśli prace będą przesyłane do 

szkoły) należy dostarczyć do sekretariatu SP nr 2 w Sztumie,                                                    

w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2022 roku do godz. 15.00.  

6. Do pracy należy dołączyć uzupełniony Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. 

7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 marca 2022 roku                        

w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie. Laureaci konkursu zostaną osobiście 

powiadomieni przez organizatorów i zaproszeni na wręczenie nagród. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac 

konkursowych (bez roszczeń autorów do praw autorskich) na stronie 

internetowej szkoły w celu promocji konkursu i szkoły. 

 

III. Komisja konkursowa i kryteria oceniania prac. 

 

1.  Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Oceny prac konkursowych i wyboru najlepszej pracy dokona powołana przez 

Organizatora Komisja Konkursowa.  

3. Kryteria oceny prac: pomysł, oryginalność, trafność interpretacji danego dzieła 

literackiego, walory artystyczne.  

4.  Komisja przyzna 1, 2 i 3 nagrodę. Komisja może przyznać 2 wyróżnienia. 

5. W wyjątkowym przypadku Komisja zastrzega sobie prawo innego przyznania 

nagród.  

6. Decyzja Komisji jest ostateczna. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół, 

który podpisują członkowie Komisji Konkursowej. 

 

IV.  Unieważnienie konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

 gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
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 gdy żadna z dostarczonych prac nie spełni warunków Regulaminu, 

 niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych, 

 sytuacji niezależnych od Organizatora. 

 

V. Kontakt. 

Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać                                            

u organizatorek konkursu p. Izabeli Zaboronek (tel. 505017114)                                      

oraz p. Eweliny Muntowskiej (tel. 665026535) oraz na stronie internetowej 

szkoły www.sp2sztum.pl   

 

 

VI. Harmonogram konkursu: 

 

1. Ogłoszenie konkursu:  do 09. 02. 2022 r. 

2. Przyjmowanie prac konkursowych : do 21.03.2022 r. do godz. 15:00  

3. Ocena prac przez Komisję Konkursową : 22.03. 2022 r. 

4. Przekazanie informacji Laureatowi do 24. 03.2022 r. 

5. Uroczyste wręczenie nagród: 25.03.2022 r. 

6. Zamieszczenie informacji o wynikach konkursu do 25. 03. 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp2sztum.pl/
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Załącznik nr 1 

Karta informacyjna dołączona do pracy 

(należy przykleić na odwrocie pracy) 

Międzygminny Konkurs Plastyczno- Literacki „Norwid w rysunkach ukazany” 

Dane autora pracy 

Imię  

Nazwisko  

Klasa  

Nawiązanie do utworu 

(podać tytuł) 
 

Dane szkoły 

Nazwa  

Ulica, Numer  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

tel. kontaktowy  

e-mail  

Dane opiekuna (nauczyciela) 

Imię i nazwisko  

tel. kontaktowy  

e-mail  
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) 

 

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

   Podpis nauczyciela                                                                                                         Podpis rodzica 

 
Załącznik nr 2  

 

DEKLARACJA ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

/należy dołączyć do pracy/ 

Deklaruję zgodę na udział mojego dziecka……….......................................................................                                  

w Międzygminnym Konkursie Plastyczno- Literackim „Norwid w rysunkach ukazany”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, klasa, szkoła w zakresie 

organizacji konkursu. Jednocześnie zgadzam się na publikację na stronach internetowych                      

i w prasie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach wykonanych podczas trwania konkursu                  

w celu promocji imprezy. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Maksymiliana Golisza w Sztumie. 

 

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

      podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie uczestnictwa w konkursie. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. 

 2. Dane osobowe /imię i nazwisko, klasa/ oraz wizerunek uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: organizacji Międzygminnego Konkursu Plastyczno- Literackiego.  

3. Dane podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania 

dokumentacji do końca roku szkolnego.  

4. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do 

przenoszenia danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez organizatora 

skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  

7. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


