
 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim 

zaprasza 

 

do Gminnego konkursu plastyczno-multimedialnego pod hasłem 

 ,,Sokołów Małopolski - 450-letnie miasto z charakterem”. 

Cele konkursu: 

1. Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w obchodach 450-lecia lokacji 

miasta Sokołów Małopolski. 

2. Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat historii Sokołowa Małopolskiego. 

3. Popularyzacja ciekawych miejsc, obiektów i zabytków promujących miasto. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

 Konkurs plastyczny w tradycyjnych technikach malarskich dla uczniów klas  

I-VIII  szkoły podstawowej i przedszkolaków pt. ,, Malownicze miasteczko – 

Sokołów Małopolski”. 

Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu pracy malarskiej (dowolna technika, 

format A4 / A3), przedstawiającej zabytki, obiekty, ciekawe miejsca w Sokołowie 

Małopolskim. 

 

 Konkurs na prezentację multimedialną dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej pt. 

„Sokołów Małopolski moje miasto - rocznica 450-lecia nadania praw miejskich”. 

Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu na podstawie zebranych materiałów 

prezentacji multimedialnej ukazującej Sokołów Małopolski – zabytki, obiekty, 

ciekawe miejsca, historię. 
 

 

Regulamin konkursu plastycznego . 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci przedszkolne i uczniów klas I-III oraz IV-

VIII szkoły podstawowej z Gminy Sokołów Małopolski. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest indywidualne wykonanie jednej pracy.  

3. Technika wykonania prac plastycznych dowolna – malarska: kredka,  pastel, 

akwarela, plakatówka, wycinanka, witraż, kolaż, techniki mieszane. 

4. Format pracy: A4 ( dla przedszkola i klas I-III ) i A3( dla klas IV-VIII). 

5. Prace powinny być podpisane na odwrocie i zawierać: imię i nazwisko autora, wiek-

klasę, nazwę szkoły/ mile widziany adres mailowy/, telefon kontaktowy oraz imię  

i  nazwisko nauczyciela – opiekuna.  

6. Prace rolowane, składane, nie podpisane nie będą brane pod uwagę.  



7. Prezentacja multimedialna zgłoszona do konkursu powinna być wykonana 

indywidualnie w programie: PowerPoint (pakiet programu Mikrosoft Office). 

8. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min. 

9. Prezentacja powinna zawierać od 15 do 30 slajdów, zawierać stronę tytułową z 

danymi autora: imię i nazwisko autora, wiek-klasę, nazwę szkoły/ mile widziany adres 

mailowy/, telefon kontaktowy oraz imię i  nazwisko nauczyciela – opiekuna.  

10. Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko, imię i nazwę miejscowości, z  której 

pochodzi autor prezentacji. 

11. W prezentacji powinna być zawarta informacja o wykorzystywanych materiałach 

źródłowych. 

12. Prace należy dostarczyć na płycie CD albo na innym nośniku do sekretariatu szkoły 

lub do p. Małgorzaty Kwolek - płytka powinny być podpisana na odwrocie i zawierać: 

imię i nazwisko autora, nazwę szkoły. (można dostarczyć także pracę na nośniku 

pamięci USB( pen drajwie), z możliwością, natychmiastowego, przeniesienia 

prezentacji do komputera organizatora p. Małgorzaty Kwolek)   . 
13. Wszystkie prace do konkursu składamy do 25 października 2019r. na adres: Zespół 

Szkół im. Jana Pawła II, ul. Lubelska 41, 36-050 Sokołów Młp. lub przekazujemy je 

osobiście do sekretariatu Szkoły lub do p. Małgorzaty Kwolek. 
14. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana, publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście 

oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz 

uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich. 

15. Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy 

zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez honorariów autorskich oraz zamieszczenia ich na 

stronie internetowej Szkoły. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe 

prawa autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym 

samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych( np. wprowadzanie do pamięci 

komputera, publiczna prezentacja, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z 

działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza 

wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwiska w akcjach informacyjnych, reklamowych i 

promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z Ustawą 

z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Akceptacją zasad 

uczestnictwa w niniejszym Konkursie. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych i  informują, że : administratorem danych osobowych udostępnionych w 

ramach konkursu jest organizator konkursu: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. 

16. O wynikach konkursu i terminie uroczystości wręczania nagród Laureaci zostaną 

poinformowani telefonicznie i mailowo. Nagrody i wyróżnienia nie odebrane w tym 

terminie, będą czekały na odbiór do końca stycznia 2020r. w sekretariacie szkoły. 

17. Wydarzenie to zostanie uświetnione wystawą prac laureatów i wybranych 

uczestników konkursu. 

18. Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów 

 zostaną umieszczone na stronie internetowej www.zsjp2sokolowmlp.pl  

19. Bliższych informacji udziela p. Małgorzata Kwolek 

 – koordynator konkursu, tel. 17-7729039 lub 663520496.  

 

 

 

                                                                  SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

http://www.zsjp2sokolowmlp.pl/

