
 

     Ostrów Wielkopolski, dnia 09 marca 2021r. 

 

 

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych            

63-400 Ostrów Wlkp. 

ul. Wolności 23 

 

Szanowni Poloniści i Nauczyciele Plastyki! 

 

                   Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród 

uczniów informacji o konkursie plastycznym, który organizuje nasza szkoła.   

                Tematem przewodnim wszystkich prac jest: 

„Warto ocalić od zapomnienia.  

Małe ojczyzny w  rysunku.” 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych. 

 

Cele konkursu: 

 

- Inspirowanie młodzieży do twórczości artystycznej. 

- Rozwijanie zainteresowań artystycznych. 

- Promocja talentów i pasji młodzieży. 

- Promocja miejsc i przestrzeni godnych zapamiętania. 

 

Warunki uczestnictwa : 

 

- Uczestnikami   konkursu   mogą   być   uczniowie  klas VII, VIII szkół 

podstawowych. 

- Prace powinny realizować hasło przewodnie, czyli  uwzględniać tematykę   

   konkursu. 

- Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być wykonane  samodzielnie, przez   

   uczestnika konkursu. Ocenie nie będą podlegały prace zbiorowe. 



- Prace  powinny  być  opatrzone  wymaganymi  danymi.  (patrz – „Sposób  

  oznaczenia prac”). 

- Prace będą publikowane na oficjalnym profilu ZSB-E. 

- Prace plastycznenależy dostarczyć do 09.04.2021r.   do sekretariatu  szkoły  

lub biblioteki szkolnej, można również przesłać na adres  szkoły:  

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych 

 63-400 Ostrów Wlkp. 

 ul. Wolności 23 

 z dopiskiem " konkurs ". 

- Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. 

- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.04.2021 r. (czwartek) w  sali  203 

(II piętro). 

   Początek godz. 10
00

.  

Zapraszamy nagrodzonych uczestników  na godz. 10
00. (

nagrodzeni uczestnicy 

konkursu zostaną powiadomieni). 

 

Sposób oznaczenia prac: 

 

                Prace powinny być opatrzone następującymi informacjami 

umieszczonymi na metryczce z tyłu pracy: 

- nazwa obiektu,  miejsca …., które należy „ocalić od zapomnienia”, 

- imię i nazwisko autora, 

- klasa, 

- nazwa i adres szkoły, 

- imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), instruktora, 

- numer telefonu kontaktowego, 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatorów : 

- Główczak Krystyna - numer telefonu 506698071, 

- Kowalczyk - Żurawska Maria - numer telefonu 501349239 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego: 

 

- Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 2 prac plastycznych wykonanych  

  dowolną techniką w formacie A3. 



- Ze względu na możliwości techniczne montażu nie będą przyjmowane prace  

   typu  reliefowego (np. na szybach, naklejanej kaszy). 

- Nagrodzonych   i   wyróżnionych   uczestników   konkursu    poinformujemy  

  wcześniej telefonicznie.  

 

 

Uczestnik konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016r./679 z późn. zm.), akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na publikację 

wizerunku umożliwiającego przeprowadzenie i umieszczenie wyników 

konkursu na stronie internetowej szkoły. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie 

Wielkopolskim. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) organizacji i przeprowadzenia konkursu, możliwości wzięcia udziału w 

konkursie; 

b) odebrania nagrody w konkursie; 

c) publikacji prac oraz danych uczestnika (imię , nazwisko, szkoła) na profilu 

ZSB-E; 

Zgłoszenie na konkurs jest  jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych 

warunków. 

 

Organizatorzy:  

 

Zespół nauczycieli  języka polskiego i biblioteki szkolnej Zespołu Szkół 

Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

 

 

 

 

 

 


