
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„Zaczarowany świat Romów” 

 
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie 

 

Cel konkursu:  
 poznanie kultury, tradycji i codzienności społeczności romskiej w Polsce 

 poznanie romskich baśni i ukrytych w nich prawd życiowych 

 rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych i nawyku czytania 

 integracja społeczności romskiej i polskiej 

 budzenie szacunku, tolerancji wobec mniejszości narodowych 

 rozwój wrażliwości kulturowej dzieci  

 

 

Zasady uczestnictwa: w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej  

 

Tematem prac plastycznych może być jedna z wybranych baśni z następujących pozycji: 

 Jerzy Ficowski: Gałązka z Drzewa Słońca; il. Olga Siemaszko. - Warszawa: Młodzieżowa Agencja 

Wydawnicza, 1989 

 Zenon Gierała: Cygańskie srebro: baśnie polskich Cyganów nizinnych; [il. Mirosław Siara]. - Kielce: 

Wydawnictwo Jedność, cop. 2013 

 

Technika, format, wykonanie: 

 prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej 

 format: A3  

 wykonanie: prace konkursowe winny być dziełem jednej osoby oraz wykonane przez uczestników 

własnoręcznie 

 prace przestrzenne, z plasteliny oraz w innym formacie nie będą podlegały ocenie 

 

Przyjmowanie prac:  

 uczestnicy konkursu dostarczają prace do Świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy 

SP Nr 7 w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm  

 termin składania prac upływa z dniem 15 maja 2018 roku  

 każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: 

 

Tytuł baśni:...................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko autora pracy, klasa:............................................................................................. 

Adres szkoły:.................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna:......................................................................................... 

Prace opisane z przodu nie będą oceniane. 

 

Ocena prac: 

 oceny prac dokona powołane przez organizatora jury konkursowe 

 prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 

 

I kategoria – klasy I – III szkoły podstawowej 

 

II kategoria – klasy IV – VII szkoły podstawowej 

 

 

 

 



Komisja Konkursowa oceniać będzie: 

• Zgodność pracy z tematem 

• Oryginalność, pomysłowość i estetykę 

• Samodzielność wykonania 

 

Nagrody: 

 Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów wyróżnionych prac. 

 Wszyscy laureaci wraz z opiekunami wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród, połączonej 

z otwarciem wystawy pokonkursowej zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Romów. 

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni oddzielnie. 

 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sp7.net.chelm.pl 

 

Uwagi końcowe: 
1. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, którą będzie można 

oglądać do końca czerwca 2018 roku.  

2. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Świetlicy integracyjnej przy SP Nr 7 

w Chełmie i eksponowane będą z okazji różnych imprez okolicznościowych. 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem  przez uczestnika warunków Konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie a w szczególności  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922. (w tym:1. Zgoda na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika, 

2. Zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczenie dokumentacji zdjęciowej  na stronach 

www. i w prasie lokalnej). 

4. Wszystkich  informacji na temat konkursu udzielają: organizatorzy pod numerem telefonu (82)563 48 84. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do plastycznej zabawy połączonej z literacką podróżą w świat cygańskich 

baśni. Życzymy wielu pomysłów i czekamy na ciekawe prace.  

ORGANIZATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bp.chelm.pl/


 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

…………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym pt.: 

„Zaczarowany świat Romów” oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka i publikacji 

fotografii jego pracy plastycznej, umieszczonej na stronie internetowej organizatora. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze 

zm.); 

2.  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 

631 ze zm.). 

 

 

 

..…………………..…………………………………………….….. 

(data, czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
 


