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REGULAMIN  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA SZKÓŁ SZPITALNYCH I SANATORYJNYCH 

Wiosna w origami 

 

1. ORGANIZATOREM  konkursu jest:  

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie 

33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178 a 

zssp@lukasz.med.pl 

www. zssp.org.pl 

       tel. 14 631 54 23 

 

2. CELE KONKURSU: 

 rozbudzanie zainteresowań przyrodą, jej bogactwem i pięknem, 
 poznanie, utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech wiosennego 

krajobrazu, 
 wzbogacanie warsztatu plastycznego o technikę origami,  
 odwrócenie uwagi dziecka od sytuacji zdrowotnej w jakiej się znajduje, odreagowanie 

negatywnych emocji związanych z pobytem w placówce leczniczej, 

 prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci chorych. 
 

3. ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i klas I-III szkoły 

podstawowej  przebywających w  placówkach  szpitalnych i sanatoryjnych na terenie Polski. 

Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie prac plastycznych charakterystycznych 

elementów wiosny w różnych środowiskach i miejscach np. łąka, sad, las, wiejska zagroda. 

Prace powinny być wykonane techniką origami. 

 

4.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat i uczniowie klas I-III szkoły 

podstawowej przebywające na oddziałach szpitalnych i sanatoryjnych. 

2. Uczestnik konkursu tworzy pracę plastyczną w formie płaskiej, w formacie A4 techniką 

origami. 

3. Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko pod 

nadzorem nauczyciela. 
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4. Jeden autor może wykonać jedną pracę zgodną z tematyką konkursu. 

5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat i klasy I-III szkoły 

podstawowej. Jury będzie brało pod uwagę: 

- pomysłowość 
- staranność i estetykę 
- wkład pracy 
- samodzielność wykonania pracy 
 

5.   TERMINY : 

Konkurs trwa do 30 kwietnia 2019 (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesłać na 

adres:                                

                                                 Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych 

ul. Lwowska 178 a 

33-100 Tarnów 

                       z dopiskiem „konkurs” 
 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 17 maja 2019 roku. Po tym terminie, wyniki konkursu 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zssp.org.pl. 

Nagrody, podziękowania i dyplomy zostaną przesłane pocztą. 

 

6.  POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Do każdej pracy należy na odwrocie załączyć metryczkę zawierającą następujące informacje: imię  

i nazwisko dziecka, wiek lub klasę, nazwisko opiekuna, pod opieką którego została wykonana 

praca, adres  szkoły szpitalnej. 

 

Każda placówka przesyłająca prace powinna załączyć także kartę zbiorowego zgłoszenia do 

konkursu wszystkich prac z danej placówki (zał. nr 1). 
 

UWAGA! 

Do każdej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka  

(zał. nr 2) podpisaną przez jego opiekuna prawnego.  

 

Biorąc udział w konkursie uczestnik i jego opiekun prawny zgadza się z postanowieniami 

niniejszego regulaminu. 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania i wykorzystania prac 

konkursowych do publikacji /strony internetowe, kronika, wystawa prac konkursowych na 

oddziałach szpitalnych/. 

Wszelkie pytania dotyczące realizacji konkursu można kierować na adres mailowy lub telefonicznie 

do organizatorek. 

 

Organizatorki: 

Kinga Nosal  tel. 504 840 723,  kinga.1111@interia.pl 

Anna Burnat Tel. 603 994 324 

http://www.zssp.org.pl/
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Załącznik 1 

 

 

DANE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

ZBIOROWE ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU 

 

 

Imię i nazwisko autorów prac i ich opiekunów: 

Lp. Imię i nazwisko autora pracy Wiek Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Adres i dane teleadresowe szkoły szpitalnej/sanatorium:  

.............................................................................................................................................................. 

(nazwa placówki) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................

............................................................................................................................................... ............... 

(dokładny adres placówki, na który można wysyłać podziękowania) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................. 

(opcjonalnie: adres e-mail, telefon kontaktowy) 
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Załącznik 2 

 

DANE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

.................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko dziecka, wiek lub klasa) 

 

................................................................................................................................................... 

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

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

(nazwa i dokładny adres pocztowy placówki, na który zostaną wysłane podziękowania dla 

nauczycieli oraz dyplomy i nagrody dla uczniów) 

 

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

(imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna) 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki zawartych w niniejszym 

zezwoleniu dla wewnętrznych celów dokumentacyjnych ZSSP w Tarnowie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

.............................................................. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie nazwisk laureatów na 

stronie internetowej organizatora – Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie.  

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 


