
Zespół Szkół Publicznych w Chylicach 

Zaprasza dzieci i młodzież do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym. 

 

„Zasady zachowania w przypadku spotkania z dzikim 

zwierzęciem” 

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego zachowania w przypadku spotkania 

dzikiego zwierzęcia, oraz rozwijanie wrażliwości twórczej poprzez stworzenie warunków do 

wypowiedzi artystycznej. 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest ZSP w Chylicach. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na 

terenie gminy Piaseczno. 

3. Termin zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać faksem (22 750 23 00) do dnia 

01.II. 2016 r. 

4. Organizatorem i koordynatorem etapu szkolnego pozostaje nauczyciel, wychowawca 

miejscowej placówki, który zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu złożonych 

do konkursu prac i wybrania w oparciu o ustalone przez siebie kryteria pięciu 

najlepszych prac, które następnie zostaną dostarczone listownie lub osobiście do 

sekretariatu ZSP w Chylicach w terminie do 23.III.2016 r.  

5. Prace muszą być wykonane przez uczniów samodzielnie, techniką dowolną – płaską na 

formacie nie większym niż A3. 

6. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:  

o klasy I-III  

o klasy IV-VI 

7. Dostarczane na konkurs prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, 

powinny być opatrzone opisem zawierającym: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i 

adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem kontaktowym. Do każdej pracy 

należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

9. Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność organizatora. 

10. Oceny prac konkursowych i rozdziału nagród dokona jury. 

11. Przyznane zostaną nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia. 

12. Finał konkursu 15.IV.2016 r. 

13. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły 

www.szkolachylice.pl oraz przesłane do szkół drogą elektroniczną. 

14.  Prace należy składać na adres: 

Zespół Szkół Publicznych w Chylicach im. Ks. Jana Twardowskiego  

ul. Dworska 2, 05-510 Konstancin-Jeziorna 

Tel. (22) 756-41-25 

Osoba do kontaktu: Honorata Kłosowska, Aneta Malecka. 

15. Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu są jawne i dostępne 

dla wszystkich uczestników na równych zasadach. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów. 

http://www.szkolachylice.pl/

