
 

 

Regulamin Konkursu Plastyczno- 
Fotograficznego 

„Jestem obrazem” 
 

 

 

Cele Konkursu:  

 

 celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki 

poprzez nowoczesną prezentację dopasowaną do nauczania 

zdalnego, najsłynniejszych światowych dzieł malarskich, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i 

zachęcanie do własnych poszukiwań i interpretacji dzieła 

plastycznego, 

 wspieranie pasji i uzdolnień dzieci i młodzieży, 

 poszerzanie wiedzy z zakresu sztuki, 

 rozwijanie wrażliwości na sztukę, 

 rozwijanie zainteresowań historią sztuki, 

 

Organizator Konkursu: 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kurnosie Drugim, 

 Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim, 

 

Założenia organizacyjne 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 



 

 

a) Kl. 4 – 6 szkoły podstawowej, 

b) Kl. 7- 8 szkoły podstawowej, 

 

 Konkurs polega na wybraniu dzieła malarskiego, a następnie 

sfotografowaniu siebie w taki sposób, by jak najwierniej je odtworzyć. 

 Szkoła może wysłać dowolną liczbę prac, przy czym każdy uczeń może 

zgłosić jedną pracę konkursową w danej kategorii, 

 Kapituła konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie 

fotografie w następujących kategoriach: 

- wierność z oryginałem, 

- rekwizyty, scenografię, kostiumy, 

- pomysłowość i ciekawą formę przekazu, 

- decyzja Kapituły konkursowej jest ostateczna 

 Kapituła konkursowa przyzna 3 nagrody główne dla każdej grupy 

wiekowej, 

 Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy – swojego 

zdjęcia oraz zdjęcia obrazu, na którym się wzorowano na adres 

mailowy: jestem.obrazem.kurnos@interia.pl do dnia 4 grudnia 2020 r. 

 Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

uczestnika i właściciela zdjęcia do wykorzystania wizerunku i zdjęcia 

uczestnika na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

tj. stronie internetowej i facebooku szkoły. 

 Rozwiązanie Konkursu nastąpi 12 grudnia 2020r. jeśli będzie możliwość 
bezpośredniego rozdania nagród nastąpi to dnia  18 grudnia 2020r , w 
przeciwnym razie wyniki zostaną podane dnia 18 grudnia 2020r do 
wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły https://szkola-
kurnos.pl/ oraz facebooku a nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone 
w najszybszym możliwym terminie, o czym uczestnicy zostaną 
powiadomieni drogą mailową. 
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 Załącznik do Regulaminu  

1 Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Jestem obrazem” 

 
 
 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego 

„Jestem obrazem” 

 
Metryczkę należy wypełnić czytelnie i wysłać wraz ze zdjęciem pracy 

Imię i nazwisko autora pracy- 

Kategoria wiekowa 

1) Kl. IV-VI 

2) VII – VIII 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu i adres e-mail szkoły, dane nauczyciela/ opiekuna 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
W związku z udziałem  moim/mojego dziecka 

...………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

w  1 Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Jestem obrazem” 

organizowanym przez Zespół Szkolno –Przedszkolny w Kurnosie Drugim, 

potwierdzam zapoznanie się  z Regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę 

na:  

 przetwarzanie  danych  osobowych moich / mojego dziecka w zakresie 
dotyczącym konkursu,  

 wykorzystywanie wizerunku mojego / mojego dziecka  w dokumentacji 
związanej z konkursem,  



 

 

 publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia i wykonanych prac plastycznych 

z  wizerunkiem moim/mojego dziecka  na stronie internetowej biblioteki 

oraz w mediach,  

Podstawa prawna:  
 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 

2019 r., poz.1781.);  
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1231). 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych ; 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….  
data i czytelny podpis Uczestnika/Rodzica/Opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poszukaj w internecie, bibliotece, 

podręcznikach lub innych źródłach obraz, 

który Twoim zdaniem jest ciekawy. 

Przygotuj strój, rekwizyty, tło, a następnie 

wykonaj zdjęcie jak najbardziej podobne do 

tego, którym się wzorowałeś.   

Wyślij swoje zdjęcie oraz zdjęcie obrazu na 

którym się wzorowałeś/łaś na adres mailowy:  

 

 

 



 

 

 

 


