
 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

NAMALUJ POEZJĘ ADAMA MICKIEWICZA 

 

 
imię i nazwisko autora ………………………………………………… 

 

klasa:……………………... 

 
Tytuł utworu A. Mickiewicza, do którego wykonano rysunek  

………………………………………………………………………… 

 

dane nauczyciela – opiekuna (z tel. kontaktowym) …………………………………… 

 

Szkoła (adres, telefon):   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Oświadczam, że: 

- jestem autorem/autorką załączonej pracy i posiadam do niej pełne majątkowe prawa 

autorskie, 

- przyjmuję warunki Regulaminu Konkursu, 

- wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej pracy  

w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

 

 

 

……………………………………                      ……………………………………… 
Miejscowość, data                                                          Podpis autora pracy/ opiekuna prawnego 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I ROLNICZYCH  

IM. ADAMA MICKIEWICZA  

W RADYMNIE 

 

ZAPRASZA NA  
 

KONKURS PLASTYCZNY  

NAMALUJ POEZJĘ ADAMA MICKIEWICZA 

 

 

 

„Miej serce i patrzaj w serce!”  

                 Adam Mickiewicz 

 

 



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NAMALUJ POEZJĘ ADAMA MICKIEWICZA 

I. ORGANIZATOR 

Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie  

II. CEL KONKURSU 

1. Promowanie twórczości poety Adama Mickiewicza 
2. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasa VI, 

VII, VIII)  

2. Szkoła wysyła maksymalnie 5 prac plastycznych 

3. Każdy uczestnik konkursu powinien dostarczyć jedną, indywidualną 

pracę plastyczną  dotyczącą twórczości Adama Mickiewicza 

4. Format prac plastycznych:  A4 lub A3; technika: akwarela, pastele, 

ołówek, węgiel 

5. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru:  

- imię i nazwisko autora pracy 

- klasa 

- nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu 

6.  Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć:  
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

- kartę uczestnika konkursu plastycznego 

7. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą 

oceniane. 

8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą 

zwracane. 

9. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z akceptacją 

warunków regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystywanie 

wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu  

i publikacjach wraz z informacją o konkursie 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

1. Prace należy przesłać w terminie do 15. 11. 2020 r., na adres:  

Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza, ul. Złota 

Góra 13, 37-550 Radymno, z dopiskiem: „Konkurs plastyczny” 

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Jury, powołane przez organizatorów, przyzna nagrody rzeczowe  

za I, II i III miejsce 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.12.2020r.  

3. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej szkoły oraz na 

Facebooku ZSZiR  

4. Odbiór nagród osobisty w sekretariacie szkoły 

5. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody do dnia 21.12. 

2020r. przechodzi ona na własność organizatora. 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Sekretariat ZSZiR  

Tel. 016 628 10 21  

oraz Anna Zubrzycka (anna_zubrzycka@wp.pl) 

mailto:anna_zubrzycka@wp.pl

