
 
 

Regulamin konkursu plastycznego promujący aktywność sportową w ramach projektu 
FitKlasa w Szkole Podstawowej 79 w Gdańsku w roku szkolnym 2020/2021 

 
Temat konkursu 

 
Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu przy wykorzystaniu 

różnych technik plastycznych, który będzie reklamował aktywność sportową w ramach zajęć 
FitKlasa. 

 
Organizator 

 
1. Szkoła Podstawowa 79 w Gdańsku ul. Kołobrzeska 49.  

 
Cele konkursu 

 
1. Promocja Szkoły Podstawowej 79 w Gdańsku. 
2. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażania 

wrażliwości artystycznej dzieci. 
3. Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych 

twórców. 
4. Twórcze i aktywne spędzenie wolnego czasu.  
5. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastyczne. 

 
Warunki uczestnictwa 

 
Konkurs skierowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej 79 w Gdańsku (klas biorących 
udział w projekcje FitKlasa 0 oraz klasy 1-3 na podstawie autorskiego programu zmian 
dotyczących zajęć gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej realizowanych w gdańskich 

placówkach oświatowych)  
 

 
1. Każdy chętny uczeń danej klasy wykonuje indywidualnie i samodzielnie plakat 

promujący zajęcia sportowe FitKlasa w SP 79 w Gdańsku. 
2. Każdy plakat powinien być opatrzony hasłem FitKlasa i pod rysunkiem posiadać imię 

i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.  
3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, pastele, farby 

plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, wycinanki, kolaż, frotaż z wyłączeniem 
technik komputerowych i zdjęć.  



4. Dopuszcza się wykonanie plakatu techniką mieszaną. 
5. Maksymalny format pracy to A3 a minimum A4 
6. Każdy uczeń może wykonać tylko jeden plakat. 
7. Prace nie zgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
8. Zgłoszony do konkursu plakat nie przechodzi na własność szkoły i podlega zwrotowi. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych na 

stronie internetowej https://sp79.edu.gdansk.pl/pl oraz 
https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowaNr79Gdansk/ szkoły oraz 
wykorzystania ich w celach promocyjnych szkoły. 

10. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Norbert Górski 694-533-389  
11. Nadesłane prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez dyrekcję 

szkoły 79 w Gdańsku. 
 

 
Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród 

 
1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej szkoły. 
2. Komisja konkursowa oceni pracę według następujących kryteriów: 1) zgodność  

z tematyką konkursu, 2). kreatywność, 3). wrażenie estetyczne w skali od 1-5 pkt.  
3. Pracę należy dostarczyć wychowawcy klasy do dnia 31 maja 2021 roku, który 

następnie przekaże pracę koordynatorowi i współorganizatorowi konkursu p. Beacie 
Obłońskiej.    

4. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i nagrodach uczestnicy konkursu oraz ich 
wychowawcy zostaną powiadomieni przez organizatora. 

5. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa. 
6. Organizator przewidział nagrody od 1 do 3 miejsca według dwóch grup wiekowych 

(0-1 oraz 2-3) oraz dyplomy a także nagrody wyróżnienia w zależności od możliwości 
finansowych szkoły. 
   

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
na podstawie podpisanego oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
z imienia, nazwiska i klasy, do której uczęszcza dziecko w celach przeprowadzenia 
konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 

    
                                                                                                       Organizator konkursu 
                                                                                             Szkoła Podstawowa 79 w Gdańsku 

                                                                                            Norbert Górski 
                                                                                              Współorganizator Beata Obłońska 

 


