
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

przeprowadzonego w ramach projektu  

“Prawa konsumenta w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości”  

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Nauka – Rozwój”. Konkurs jest 

podsumowaniem  projektu dotyczącego ochrony praw konsumenta.  

 

Cel konkursu:  

Poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów w zakresie ochrony praw konsumenta.  

 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs dotyczący ochrony praw konsumenta skierowany jest do uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. 

Przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa  klasy 

I –II oraz szkoła podstawowa klasy IV-VIII i III gimnazjum). 

3. Zadaniem uczestników będzie: 

 wykonanie  pracy  plastycznej  pt. ,, Konsumencie, chroń swoje prawa!”                  

w I kategorii wiekowej; 

 wykonanie pracy plastycznej/plakatu z hasłem zachęcającym do świadomych 

działań konsumenckich w II kategorii wiekowej. 

4. Treści zawarte w pracach plastycznych i hasłach muszą być związane z tematyką 

dotyczącą ochrony praw konsumenta.  

5. Uczestnik konkursu musi wykonać pracę samodzielnie, dowolną techniką w formacie 

A4 lub A3 na kartkach bloku technicznego. 

6. Konkurs będzie przeprowadzony w  świetlicy szkolnej 21.05.2019 r.  

w godzinach 8:55 – 10:35. 

7. Organizator zapewnia materiały niezbędne do wykonania pracy. Do dyspozycji 

uczestników konkursu będą: bloki techniczne A4 i A3, papiery kolorowe, tektura 



falista, pianka, bibuła, filc, klej, brokat, długopisy, ołówki, flamastry, markery, farby 

plakatowe, akwarele, pastele suche i olejne. 

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 27.05.2019 roku.  

9. Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas Konferencji pt. ,,Prawa Konsumenta 

w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości”, która odbędzie się 28.05.2019 roku 

w Węgrowskim Ośrodku Kultury o godzinie 16:00.  

10. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu i oznacza zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka na publikacje 

wykonanej pracy i zgodę na wykorzystanie wizerunku autora pracy.  

11. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator konkursu zastrzega sobie 

prawo do ich wystawienia i opublikowania. 

 

Zasady przyznawania nagród: 

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję 

Konkursową.  

2. Kryteria oceny prac to: zgodność z tematyką, oryginalność i estetyka pracy. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna. Laureaci I, II, III miejsc oraz osoby wyróżnione 

otrzymają nagrody i dyplomy. Wszyscy uczniowie biorący udział otrzymają 

pochwały.   

 


