
Regulamin 

 Rodzinnego Konkursu Florystycznego 

 „Własny ogród w szkle”  

 

I. Organizator konkursu 
 Organizatorami Rodzinnego Konkursu Florystycznego „Własny ogród w szkle” zwanego dalej 

„Konkursem” jest Rada Rodziców ZSP w Świątnikach i SK LOP. 
 

II. Cel konkursu 

 Zainteresowanie uczniów przyrodą. 

 Umiejętność obserwacji otaczających nas ekosystemów.  

 Rozwijanie wyobraźni twórczej. 

 Integracja rodzin, promowanie aktywnie spędzanego czasu wolnego. 
 

III. Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSP w Świątnikach wraz z RODZICAMI 

oraz pracownicy ZSP w Świątnikach. 
 

IV. Warunki uczestnictwa 

  Prace muszą być opatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: tytuł pracy, 

nazwisko i imię autora/autorów. 

  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora. 

   Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy.  

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureacie, 

tj. imienia, nazwiska oraz umieszczenie tych informacji w materiałach promujących 

Organizatora, a także w mediach i Internecie. 

   Prace dostarczone na konkurs nie mogą wcześniej brać udziału w innych konkursach. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac do 

stworzenia wystawy plastycznej, a następnie sprzedaży prac na Festynie wielkanocnym celem 

zasilenia funduszy Rady Rodziców. 

   Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie ZSP w Świątnikach.  

   Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora. 

   Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.  

   Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 
 

V. Termin i warunki dostarczania prac 

  Prace należy dostarczyć osobiście do ZSP w Świątnikach w terminie 30 – 31 marca 2020 roku 

  Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  
 

VI. Zasady przyznawania nagród  

   Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów do 3 kwietnia 2020 roku. 

   Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące elementy:  

technika, kreatywność, kolorystyka, kompozycja. 

 Spośród zgłoszonych prac 10 najciekawszych zostanie nagrodzonych pamiątkowymi 

dyplomami, pozostałe otrzymają podziękowanie za udział. 

  Lista wyróżnionych prac zostanie przedstawiona na holu szkolnym i opublikowana na stronie 

internetowej ZSP w Świątnikach.  
 

VII. Postanowienia końcowe 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.spswiatniki.sobotka.pl 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają panie: Lidia Sączawa i Iwona Stankiewicz  

http://www.sp/


 

 

 

 

 


