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REGULAMIN  

II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

MIASTA LUBLIN  

„RÓŻNE FORMY INWESTOWANIA PIENIĘDZY” 

I. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie  

Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Grabskiego” z siedzibą w Lublinie 

II. Cele konkursu:  

1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych  
na określony temat. 

2. Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy twórczej. 
3. Popularyzacja wśród uczniów wiedzy o finansach. 
4. Budowanie świadomości na temat potrzeby inwestowania pieniędzy.  
5. Pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej młodzieży szkolnej. 
6. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja młodzieży  

z miasta Lublin. 
7. Wyrażanie odczuć w formie plastycznej. 
 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu, który 

powinien spełniać parametry techniczne określone w pkt. 4 niniejszego regulaminu .  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych z miasta Lublin, a udział 

w konkursie ma charakter indywidualny. 

3. Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną (bez ramek), a z każdej szkoły można złożyć do  

3 prac konkursowych. 

4. Format prac plastycznych – wyłącznie A3.  

5. Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, 
pastele olejne, collage rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, dopuszczalną 
formą jest również stworzenie komiksu itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie 
będą brane pod uwagę malowidła na szkle oraz kompozycje przestrzenne.  
6. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą w imieniu uczestnika powinien 
podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. 
7. Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz 
tytuł  pracy. 
8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
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9. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi  wcześniej oraz nie 
przedstawianymi na innych konkursach. 
10. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 
11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
12. Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
14. Wraz ze złożonymi pracami konkursowymi w kopercie zaadresowanej do Organizatora  
z dopiskiem II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Różne formy inwestowania pieniędzy” należy 
umieścić:   

a. pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł  
i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja),  

b. nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób 
niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych), 

c. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika 
lub jego przedstawiciela ustawowego, 

d. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik  
nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego 
przedstawiciela ustawowego. 

Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.  

15. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 

prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone. 

16. Prace nie  spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.  

17. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej  Zespołu Szkół nr 1  

im. Władysława Grabskiego w Lublinie www.zs1.lublin.eu 

18. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

IV. Termin i miejsce składania prac: 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 30 marca 2023 r. do Zespołu Szkół nr 1  

im. Władysława Grabskiego w Lublinie adres:  ul. Podwale 11, 20-117 Lublin 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne, najlepiej ilustrujące temat przewodni. Jury w 

ocenie uwzględni przede wszystkim: 

1. dobór treści do tematu, 
2. estetykę wykonanej pracy 
3. oryginalność i pomysłowość 
4. różnorodność użytych materiałów oraz technik plastycznych 

           

Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone trzy najlepsze.  

Nagroda za I miejsce – Smartwach 
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Nagroda za II miejsce – Gra planszowa 

Nagroda za III miejsce – Zestaw upominkowy 

 

Jury dopuszcza również możliwość przyznania wyróżnień i nagród dodatkowych.  

Organizator przewiduje podziękowania dla szkół oraz dyplomy dla nauczycieli – opiekunów. 

Fundatorem nagród jest:  

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie 

Stowarzyszenie Przyjaciół „Grabskiego” z siedzibą w Lublinie 

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu: 

1. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu www.zs1.lublin.eu w dniu 31 marca 2023 r.  

2. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 r. podczas Dnia  Otwartego w 

Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.  

3. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego 

(rodzica). 

  

VII. Publikacja prac: 

1.Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu 4 kwietnia 2023 r. podczas Dnia 

Otwartego w siedzibie Organizatora.  

2. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora.  

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie 

nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

 

VIII. Uwagi dodatkowe: 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  
2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  
3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:  

Ewa Gułkowska,  email: konkurs@zs1.lublin.eu  

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 

Elżbieta Sękowska  



 
 
 
 

 
 
 

 
 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego 

ul. Podwale 11, 20-117 Lublin 

e-mail: poczta@zs1.lublin.eu 

tel. 81 532 24 12 

 

Załącznik nr 1 

Karta uczestnika  
 
 

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  

Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN  

„RÓŻNE FORMY INWESTOWANIA PIENIĘDZY” 

 
 

Imię i nazwisko autora pracy:  …………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa:  ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:  ………………………………………………….……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Szkoła (nazwa i adres):  ………………………………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu:  

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na 
nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie  
i formie dla celów promocyjnych Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. 
Władysława Grabskiego, którego przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły; dane adresowe:  
ul. Podwale 11, 20-117 Lublin, adres email: poczta@zs1.lublin.eu, tel.: 81 532 24 12 
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Miejscowość, data                                         Podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 


