
OGŁOSZENIE 

Zapraszamy chętne osoby z klas 5 – 8 do udziału

w konkursie „Żyjesz sportowo – żyjesz zdrowo”

W ramach konkursu należy wykonać pracę plastyczną,

historyjkę  obrazkową  lub  napisać  krótki  wiersz

reklamujący, zachęcający do dbania o zdrowie poprzez

aktywność  fizyczną.  Regulamin  konkursu  dostępny

poniżej. Pracę wraz ze zgodą rodziców na przetwarzanie

danych osobowych należy odesłać  do dnia  15 marca

2021r na adres e-mail w_f.sp1@wp.pl



Regulamin konkursu „Żyjesz sportowo – żyjesz
zdrowo!”

zorganizowanego w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej na zajęciach
wychowania fizycznego w klasach 5 – 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce

I. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce im. Piotra Wysockiego

II. Cele konkursu

 Pogłębianie wiedzy prozdrowotnej.

 Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 Uświadamianie jak ważna jest aktywność ruchowa w dbałości o zdrowie

 Wskazywanie jak brak ruchu wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne.

 Zachęcanie uczniów do wypowiedzi w dyscyplinach plastycznych.

 Zachęcanie uczniów do rozwijania umiejętności polonistycznych

 Kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych.

 Zachęcanie do pracy twórczej i kreatywnego myślenia

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest skierowany do uczniów z klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce im. P.

Wysockiego. 

2. Tematyka  prac  plastycznych  powinna  dotyczyć  zdrowego  stylu  życia,  propagowania

aktywności ruchowej, wskazywania jakie są konsekwencje braku ruchu?

3. Praca może być wykonana w parach.

4. Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A3 lub A4. 

5. Technika wykonywanych prac plastycznych jest dowolna (np. ołówek, kredka, tusz, węgiel,

pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki itp.).

6. Praca może być historyjką obrazkową lub może być napisana w postaci wiersza, rymowanki.

7. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w emailu:

a. imię i nazwisko autora, wiek, klasa;

b. tytuł pracy

c. do pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać

rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. 



8. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.

IV. Kontakt

Osoba do kontaktu z ramienia organizatora konkursu: Katarzyna Szeląg - Luśniewska.

V. Termin i miejsce składania prac

Pracę należy dostarczyć na emaila  w_f.sp1@wp.pl
do 15 marca 2021 r. 

VI. Ocena prac konkursowych

1. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie nauczycieli, Samorządu 

Uczniowskiego. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze prace, którym przyzna nagrody oraz 

ewentualne wyróżnienia.

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) jakość wykonania,

b) oryginalność, pomysłowość,

c) stopień trudności wykonania pracy,

d) wyobraźnia twórcza.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla trzech najlepszych prac.

Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. 

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w kwietniu 2021r

2. O miejscu i czasie wręczenia nagród organizator konkursu poinformuje jego uczestników za 

pośrednictwem wychowawców.  

3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły 

IX. Nagrody i wyróżnienia

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne. Ponadto organizator przewiduje wręczenie 

wyróżnień.



X. Uwagi dodatkowe

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Szkole Podstawowej nr 1
w  Warce  im.  Piotra  Wysockiego  prawa  na  wykorzystanie  prac  na  następujących  polach
eksploatacji:  druku  w  dowolnej  liczbie  publikacji  i  w  dowolnym  nakładzie,  używania  w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do
pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach popularyzatorskich oraz zgodą
na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

2. Osoby dostarczające prace konkursowe 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).  Właściwe  oświadczenie  –
stanowiące  załącznik  nr  1  do  niniejszego  regulaminu  -  uzupełnione  i  podpisane  przez
opiekuna  prawnego  Uczestnika  konkursu  należy  złożyć  wraz  z  pracą  konkursową.  Praca
uczestnika konkursu, który nie złoży stosownego oświadczenia nie będzie podlegała ocenie
Komisji Konkursowej.

3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności  złożonych
egzemplarzy prac.

4. Rozstrzygnięcie  Komisji  Konkursowej  jest  ostateczne  (od  werdyktu  nie  przysługuje
odwołanie). 

5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez
Komisję Konkursową.

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Załącznik nr 1



Zgoda na przetwarzanie danych w konkursie

„Żyjesz sportowo – żyjesz zdrowo!”
zorganizowanego w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej na zajęciach

wychowania fizycznego w klasach 5 – 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  syna/córki*

…………………………………………….  zgodnie  z  ustawą  o  Ochronie

Danych  Osobowych  (Dz.U.Nr.133  pozycja  883)  oraz  na  nieodpłatne

wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym

czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             Miejscowość, data                                             Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu

* Niepotrzebne skreślić 


