
REGULAMIN 
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO- LITERACKIEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS I-IV ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
POWIATU STAROGARDZKIEGO „WITAJCIE NA KOCIEWIU” 

§ 1 
Organizator Konkursu  
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PINOKIO" przy współpracy ze 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim 

§ 2 
Cel Konkursu  
- promowanie i kultywowanie kultury Kociewia  
- popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie 
twórczości artystycznej osób sprawnych oraz  osób z niepełnosprawnością  

§ 3 
Ogłoszenie Konkursu  

1. Organizator ogłasza Konkurs na witrynie internetowej: www.soswstarogard.pl  
2. Termin trwania konkursu: od 06.05.2019 do 10. 06. 2019r.  

§ 4 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

1) uczniowie klas I-III  

2) szkoła podstawowa- klasa IV 

2. Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach: 
 Kategoria I : Malarstwo i rysunek 
 Kategoria II:  krótka forma literacka (wiersz, rymowanka, zaproszenie, krótkie 

opowiadanie lub bajka popularyzująca kulturę i uroki regionu Kociewia)  
Format prac plastycznych - A3 lub A4. Każdy z uczniów może przekazać po jednej pracy z 
każdej kategorii. 

3. Prace należy opisać na odwrocie podając następujące dane: 

Imię i nazwisko, wiek, klasa, tytuł pracy, szkoła - adres, opiekun, telefon 

4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 
5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

§ 5 

Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników 

1. Prace należy składać w terminie do 10 czerwca 2019 r. w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim ul. Chojnicka 70 (pocztą 
lub osobiście w sekretariacie) tel. 5622269   

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.soswstarogard.pl  
Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie w terminie do 17.06.2019r.  

4. Wybrane prace laureatów zostaną wydrukowane w formie kalendarza na rok 2020 
oraz będą prezentowane na wystawie pokonkursowej podczas podsumowania 
projektu edukacyjno-wychowawczego "Witajcie na Kociewiu" w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim, podczas którego zostaną 
wręczone nagrody rzeczowe.  Planowany termin - 8.11.2019r.   

 
Osoba do kontaktu - Anna Konieczka tel.  696-093-335 


