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Regulamin konkursu plastycznego dla szkół podstawowych 

pt. „Łódzkie Moja Mała Ojczyzna” 

organizowany w ramach Obchodów Stulecia Województwa Łódzkiego” 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorami konkursu „Łódzkie Moja Mała Ojczyzna” są Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka z siedzibą 

w Łodzi. 

CELE KONKURSU 

1. Uwrażliwianie uczniów i nauczycieli na walory Ziemi Łódzkiej. 

2. Umacnianie patriotyzmu lokalnego. 

3. Rozwijanie u uczniów umiejętności plastycznych  

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych („Uczestnicy”). 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: uczniowie klas I-III 

i uczniowie klas IV-VIII. 

3. Warunkami uczestnictwa w konkursie są: 

a. Samodzielne wykonanie przez Uczestnika, pod opieką nauczyciela („Opiekun 

projektu”) jednej pracy plastycznej, szczegółowo określonej w Rozdziale IV 

Regulaminu („Praca”), 

b. złożenie Pracy w szkole podstawowej, do której uczęszcza Uczeń („Szkoła”), 

w terminie ustalonym przez Szkołę, 

c. szkoła w drodze wewnętrznego konkursu wybierze i dostarczy na adres 

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi  do 3 (trzech) 

najlepszych Prac z każdej kategorii, d) wyrażenie zgody na uczestnictwo 

w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, przez Opiekuna Projektu, 

Uczestnika i jego rodzica lub opiekuna prawnego („Opiekun”) zgodnie 

z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr1 do Regulaminu („Karta 

Zgłoszenia”). 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

IV. PRACA KONKURSOWA 

1. Praca powinna być opisana poprzez podanie: tytułu, imienia i nazwiska 

Uczestnika,  numeru klasy, nazwy szkoły i jej siedziby. 

2. Praca powinna spełniać poniższe warunki: 

a. musi być tematycznie związana ze 100-letnią historią województwa łódzkiego 

b. musi być samodzielnie wykonana przez Uczestnika, 
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c. Praca ma zostać wykonana na papierze w formacie A3 (420mm x 297mm ) 

w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.) 

za wyjątkiem grafiki komputerowej, 

d. do Pracy musi zostać dołączona „Karta Zgłoszenia”. 

3. Opiekun Projektu dba, by Praca spełniała powyższe wymogi. 

V. PRZEBIEG KONKURSU  

Konkurs będzie przebiegał według następującego harmonogramu: 

1. Konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w dniu 4 marca 2019 r. na stronach 

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej  

2. Uczestnicy składają Prace w Szkołach, w wyznaczonych przez szkoły terminach. 

3. Szkoły dokonają wyboru do 3 (trzech) najlepszych Prac w każdej kategorii 

uwzględniając cele Konkursu i wymogi dotyczące wykonania Prac określone 

w Rozdziałach II i IV Regulaminu. 

4. Szkoły powinny przesłać wybrane Prace przesyłką poleconą lub dostarczyć w inny 

sposób, z dopiskiem Konkurs „Łódzkie Moja Mała Ojczyzna”, do 31 maja 2019 r. 

na adres: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wólczańska 202, 

90-531 Łódź,  

5. Do 14 czerwca 2019 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, 

składającej się z przedstawicieli WODN w Łodzi i PBW w Łodzi, która wyłoni 

po 3 najlepsze prace w każdej z kategorii 

6. Wyniki Konkursu oraz termin uroczystości wręczenia nagród zostaną ogłoszone 

w dniu 17 czerwca 2019 r. na stronie WODN w Łodzi i PBW w Łodzi. 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC I ZASADY PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Prac biorąc pod uwagę:  

a. związek Pracy z historią stulecia województwa łódzkiego i celami 

Konkursu, 

b. oryginalny pomysł i walory artystyczne, 

c. jasność przekazu 

d. walory techniczne i staranność wykonania 

2. Komisja Konkursowa weryfikuje czy nadesłane Prace spełniają warunki określone 

w Regulaminie, w tym w Rozdziale III i IV Regulaminu. 

3. Prace, które naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązującego 

prawa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 

4. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie Prace zgodnie z Rozdziałem 

VII. Regulaminu („Zwycięskie Prace”). Decyzja Komisji Konkursowej jest 

ostateczna.  

VII.WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych Prac 
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a. 3 (trzech) najlepszych Prac w kategorii uczniów klas I-III, 

b. 3 (trzech) najlepszych Prac w kategorii uczniów klas IV-VIII, 

c. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych 

wyróżnień. 

2. Uczestnicy będący autorami Zwycięskich Prac („Zwycięzcy”) otrzymają nagrody 

rzeczowe. 

3. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości w Wojewódzkim 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 202. 

4. Zwycięzcy, którzy nie wzięli udziału w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień 

otrzymają nagrody za pośrednictwem swojej Szkoły.  

5. Zwycięskie Prace, Prace wyróżnione i prace dodatkowo wybrane rzez Komisję 

Konkursową, według kryteriów określonych w Rozdziale VI Regulaminu, zostaną 

zaprezentowane na wystawie w Galerii WODN i PBW w terminie wrzesień 2019 r. –

grudzień 2019 r. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, Opiekunów i Opiekunów 

Projektów jako administrator danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych będących częścią Karty 

Zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Uczestnik i jego Opiekun mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora 

wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego 

rozpowszechnianie na stronie internetowej, także jego pracy.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania 

lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator 

opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem na stronach internetowych 

Organizatorów. 

2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.  

3. Kontakt: osoby odpowiedzialne za realizację Konkursu: 

Bogusława Rajska , tel. (42) 636-99-08  

Anna Iwicka-Okońska, tel. (42) 636-51-49   

Załączniki: 

1. Karta zgłoszeniowa 

2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na udział dziecka 

w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych. 

3. Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów uczestniczących 

w Konkursie. 

4. Klauzula informacyjna dla nauczycieli (Opiekunów Projektu). 


