
REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Mój wymarzony zawód - z Ekonomikiem na wesoło” 

 

I. Organizator: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich  

 

II. Adresat Konkursu: Uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych Powiatu Koneckiego 

 

III. Cele Konkursu: Rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z:  

- ofertą kształcenia ZSP nr 3 w Końskich (EKONOMIKA) na rok szkolny 2023/2024, 

- zawodami poszukiwanymi na rynku pracy, 

- preferencjami zawodowymi, 

- poszukiwaniem wymarzonego dla nich zawodu  

- uzdolnieniami plastycznymi, 

 

IV. Przedmiot oceny konkursowej: Komisja będzie oceniać prace plastyczne uczniów  

 

V. Temat prac plastycznych:   

„Mój wymarzony zawód - z Ekonomikiem na wesoło” 

 

VI. Struktura i przebieg Konkursu:  

 

 Termin zgłoszenia do udziału w Konkursie: do 08 kwietnia 2023 roku  

(w załączeniu Karta zgłoszenia Szkoły, decyduje data stempla pocztowego) 

 Termin doręczenia do ZSP nr 3 w Końskich ul. Piłsudskiego 68 prac plastycznych 

upływa 20 maja 2023 roku o godz. 15.00. Prace można składać osobiście lub za 

pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej z dopiskiem Konkurs plastyczny 

„Mój wymarzony zawód - z Ekonomikiem na wesoło” (decyduje data stempla 

pocztowego) 

 Prace biorące udział w konkursie w imieniu Uczestników mogą składać 

Nauczyciele, Rodzice (Opiekunowie prawni), oraz Uczestnicy 

 Praca konkursowa powinna być na odwrocie opisana i zawierać: imię i nazwisko 

uczestnika, wiek (klasa), nazwę szkoły i adres, prezentowany zawód (tytuł pracy), 

technikę wykonania pracy, imię i nazwisko, telefon Nauczyciela/Opiekuna 

konkursu, 



 Udział w konkursie jest bezpłatny 

 Prace biorące udział w Konkursie powinny być wykonane na papierze typu 

bristol w formacie A3 lub A4 

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną np.: kredka, akwarela, 

pastele, farby plakatowe, ołówek, collage 

 Z jednej szkoły podstawowej można zgłosić dowolną ilość Uczestników 

 Konkursowa praca plastyczna musi być własnoręczną pracą Uczestnika. Każdy  

z Uczestników konkursu może dostarczyć Organizatorowi tylko 1 pracę plastyczną, 

która nie brała udziału w innym konkursie 

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

ZSP nr 3 w Końskich praw autorskich  do dzieła oraz prawa własności materiałów  

z których została wykonana praca 

 Do pracy konkursowej należy dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na 

rozpowszechnianie wizerunku oraz 

 Oświadczenie dla nauczycieli uczniów przystępujących do konkursu plastycznego 

"Mój wymarzony zawód-z Ekonomikiem na wesoło" 

 Prace nadesłane do konkursu nie będą zwracane Autorom 

  Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie 

 Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej oraz Facebook ZSP nr 

3 w Końskich (Ekonomika) 

 

VII. Ocena prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników 

 

 O wyłonieniu Zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora  

 W skład Komisji Konkursowej wchodzą niezależni eksperci z ZSP nr 3 w Końskich 

 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Konkursu Komisja zastrzega sobie 

prawo rozstrzygnięcia kwestii  

 W kwestiach spornych głos decydujący ma Komisja Konkursu  

 

 Ustala się następujące kryteria oceny prac: 

• zgodność pracy z tematem, 

• stopień trudności oraz jakość wykonania pracy, 

• pomysłowość, oryginalność autora pracy, 



• walory artystyczne pracy: technika wykonania, kompozycja, 

• ogólne wrażenie                   

 

 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  01 czerwca 2023 roku 

 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz 

Facebook Organizatora, 

 Nagrodzeni zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu 

 Rozdanie nagród odbędzie się podczas Dni Otwartych w ZSP nr 3 w Końskich, 

najpóźniej do  16 czerwca 2023 roku (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

okoliczności wręczenia nagród) 

 W siedzibie Organizatora zostanie zorganizowana wystawa prac biorących udział  

w Konkursie 

 

VIII. Nagrody 

 

 Finaliści Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

 Organizator  Konkursu przyzna nagrody główne za trzy pierwsze miejsca 

 ZSP nr 3 w Końskich zastrzega możliwość wręczenia wyróżnień w przypadku 

wysokiego poziomu artystycznego Konkursu   

 

IX. Uwagi końcowe  

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klasy VII – VIII szkól podstawowych na uroczystość 

wręczenia nagród. 

Przyjazd Uczestników Konkursu z Opiekunami na własny koszt 

Po zakończeniu Konkursu zapraszamy wszystkich na poczęstunek 

 

 

Serdecznie zapraszamy 


