
Regulamin konkursu plastycznego „Pocztówka z Lubszy”
 
I. Organizator : Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy

II. Cele konkursu: 
1. Popularyzacja wiedzy o Lubszy. 
2. Odkrywanie bogactwa i piękna miejscowości Lubsza. 
3. Rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni dziecięcej. 
4. Rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej. 
5. Wystawa plastyczna z okazji 700 - lecia Lubszy.

 
III. Uczestnicy:

Uczniowie przedszkola oraz szkoły podstawowej i gimnazjum.

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
2. Jury powołane przez organizatora będzie oceniać prace w kategoriach wiekowych:

•         I kategoria – przedszkole
•         II  kategoria – klasy I – III SP
•        III  kategoria – klasy IV-VI SP
•        IV kategoria – gimnazjum

3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną, prace muszą być wykonane 
indywidualnie i samodzielnie.

4. Tematyka prac : pocztówka charakteryzująca elementy związane z miejscowością Lubsza 
(krajobraz, zabytki, znane osoby itp.).

5. Technika prac : dowolna na płaszczyźnie.
6. Format prac: A4.
7. Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych 

kategorii, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, oryginalność i 
niebanalność, samodzielność wykonania, ogólna estetyka pracy.

8. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: 
•        imię i nazwisko autora, wiek, klasa 
•        adres szkoły, telefon, adres e-mail 
•        imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń 
wykonał pracę. 

9. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane;
10. Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż 

organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie 

organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.
12. Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów.

 
V. Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć do      30.września 2014 r.  
 
Szkoła Podstawowa im. J. Lompy 
Ul. Szkolna 1
42-287 Lubsza
 
 



VI. Skład jury :
- Dyrektor Szkoły
- nauczyciele Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy
- osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły do oceny prac.
 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i publikacja prac: 
-  3 października 2014 roku 
-  opublikowanie wyników konkursu na stronie Szkoły: www.splubsza.eu oraz 
www.lubsza.org
-  wystawienie prac w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy 
-  umieszczenie zdjęć nagrodzonych prac na stronach internetowych: www.splubsza.eu 
oraz www.lubsza.org
 

VIII. Finał konkursu: 
O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub 
telefonicznie.
 

IX. Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsorów. 
 

X. Uwagi dodatkowe: 
- prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone, nie będą brane pod uwagę 
- prace przechodzą na własność organizatora 
- rozstrzygnięcie jury jest ostateczne , od werdyktu nie przysługuje  odwołanie. 
 

XI. Kontakt: 
Szkoła Podstawowa im. J. Lompy
Ul. Szkolna 1
42-287 Lubsza
Tel. 34 3579 033
splubsza@gmail.com
 
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Klaudia Skiba  (tel. 692086323)

 

mailto:splubsza@gmail.com
http://www.splubsza.eu/

