
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO 

“JAK WIDZĘ BYTÓW ZA 10 LAT” 

 

Organizator konkursu: 

 Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go maja 15, 77-100 Bytów; gmina Bytów 

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży uczących się w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie 

2. Tematem konkursu jest praca plastyczna - zilustrowanie miasta Bytów lub 

gminy Bytów; jak widzą dzieci miasto Bytów lub gminę bytów za 10 lat. 

Dla młodzieży tematem jest opracowanie tekstowe - w dwóch, trzech 

zdaniach zapis, jak wyobrażam sobie życie w Bytowie 2030 roku. 

3. Cele konkursu: 

- Aktywizacja dzieci i młodzieży w rozwój gminy i miasta Bytów; 

- Pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży; 

- Rozwijanie wyobraźni plastycznej i literackiej poprzez twórczą 

interpretację tematu; 

4. Konkurs przeprowadzany jest w 3 kategoriach 

- Uczniowie klas I, II, III – praca plastyczna; 

- Uczniowie klas IV, V, VI – praca plastyczna; 

- Uczniowie klas VII, VIII – opracowanie tekstowe; 

5. Udział w konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej 

lub opracowania literackiego. Dopuszcza się następujące formy prac 

indywidualnych: 

- Rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką; 

- Praca malarska (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką; 

- Wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany techniką 

dowolną, bez gotowych elementów; 

- Opracowanie literackie - opracowanie tekstowe - w dwóch, trzech 

zdaniach zapis jak wyobrażam sobie życie w Bytowie 2030 roku; 

6. Termin składnia prac – 28.04.2012 r. 

7. Szkolnym Organizatorem Konkursu jest nauczyciel, który w porozumieniu 

z Dyrekcją Szkoły zgłasza uczestników do konkursu: 

- Klasy I, II, III – wychowawcy klas; 

- Klasy IV – nauczyciel przedmiotu plastyka; 



- Klasy V, VI – nauczyciel przedmiotu plastyka; 

- Klasy VII, VIII – nauczyciel przedmiotu język polski; 

8. Warunki uczestnictwa; 

Kwalifikowane będą tylko prace indywidualne. Prace grupowe nie będą 

oceniane. Organizator zastrzega sobie praco do odrzucenia prac 

niespełniających warunków niniejszego regulaminu; 

Każda praca konkursowa plastyczna na odwrocie powinna posiadać 

dokładny opis: 

- Imię i nazwisko autora 

- Adres autora 

- Kontakt (nr telefonu lub e mail) do autora 

- Nazwa i adres szkoły 

Każda praca konkursowa literacka powinna być napisana na dołączonym 

zgłoszeniu do Konkursu plastyczno–literackiego “Jak widzę Bytów za 10 

lat” opracowanie literackie dla klas VII, VIII 

9. Prawa autorskie; 

Organizator Konkursu uzyskują prawo do wielokrotnej ekspozycji zdjęć i 

haseł opracowań literackich prac konkursowych (oznaczonych imieniem i 

nazwiskiem autora); m.in. na stronie internetowej, strategii rozwoju 

gminy na kolejne lata. 

10.  Prace konkursowe należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Bytowie. 

W przedsionku, w wejściu głównym do kartonika podpisanego PLASTYKA  

W razie pytań prosimy o kontakt z wyznaczonym nauczycielem z punktu 7. 

11.  Oddawanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dn.29.08 1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z 

póź. zm.). 

12. Organizator przewiduje dyplomy dla każdego uczestnika konkursu oraz 

atrakcyjne nagrody.  


