
Regulamin Konkursu Plastycznego „Autyzm – wszyscy jesteśmy równi” 

§ 1 Informacje ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Autyzm 

– wszyscy jesteśmy równi” zwanego dalej „Konkursem”, organizatorem Konkursu jest 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach.  

2. Konkurs jest zorganizowany w ramach promowania Europejskiego Tygodnia Autyzmu 
wśród uczniów ZSP1.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz dzieci przedszkolnych
Przedszkola Miejskiego Nr 2 (w 3 kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III oraz IV-
VIII) 

4. Celem Konkursu jest: 
 Pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum 

autyzmu; 
 Wzbudzenie uwagi uczniów na problemy osób z autyzmem;  
 Kształtowanie właściwych postaw, m.in. szacunku i tolerancji w stosunku do osób 

dotkniętych autyzmem; 
 Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i 

emocji; 
 Poszukiwanie ukrytych talentów; 

5. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. 
6. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do 

tematu: „Autyzm – wszyscy jesteśmy równi” w formie plakatu wykonanego techniką 
dowolną z jednym warunkiem – użycie jak najwięcej koloru niebieskiego. 
I grupa wiekowa – przedszkole w formacie A-4
II grupa wiekowa: klasy 1-3 w formacie A-4 
III grupa wiekowa: klasy 4-8 w formacie A -3 

7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie załącznik do pracy konkursowej tj. 
OŚWIADCZENIE w konkursie plastycznym oraz KARTĘ ZGŁOSZENIA do konkursu 
(załącznik nr 1); 

Załącznik wraz z regulaminem będzie zamieszczony na stronie internetowej placówki.

§ 2 Zasady udziału w konkursie: 
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie ZSP 1 w Gliwicach.
2. Podpisane zgodnie z § 1 pkt. 7 prace należy składać w dniach od 21 listopada do 28 

listopada 2022r. do godz. 14.00 u koordynatora Konkursu Aleksandry Kozak lub u swojego 
wychowawcy, który przekaże prace na konkurs. 

3. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest Aleksandra Kozak

§3 Rozstrzygnięcie Konkursu 
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez koordynatora Konkursu 

Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”, która wybierze najlepsze i najciekawsze prace; 
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 1 grudnia 2022r. podczas pierwszego 

dnia Europejskiego Tygodnia Autyzmu.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie placówki 
5. Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne zostaną umieszczone na profilu Facebook 

placówki. Ponadto wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w ZSP1. 
6. Organizator przyzna nagrody dla zwycięzców: 
 Nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca w kategorii przedszkola
 Nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca w kategorii klasy I-III 



 Nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca w kategorii klasy IV-VIII 
 Upominki za zajęcie II i III miejsca we wszystkich kategoriach 
 Dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach 
 Gwarantowana pisemna informacja od koordynatora konkursu do wychowawców o 

wpisanie pozytywnej uwagi za udział w konkursie wszystkim uczestnikom konkursu 
 Dodatkowo Jury może przyznać wyróżnienia za pozostałe miejsca; 

§4 Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 „Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych” (DzU z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz do 
publikacji prac na stronie internetowej Organizatora i profilu Facebook. 

2. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane. 
3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych 
Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz podobizny/zdjęcia na stronie 
internetowej Organizatora oraz profilu Facebook. Udział w Konkursie jest równoznaczny z 
wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych 
osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r.
Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) 



Załącznik nr 1
Załącznik do pracy konkursowej (należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej)

OŚWIADCZENIE 
w Konkursie plastycznym, w ZSP1 na plakat promujący 

Europejki Tydzień Autyzmu pt. „Autyzm - wszyscy jesteśmy równi” 

Oświadczam, że plakat jest autorstwa mojego dziecka i nie brał udziału w żadnym innym 
konkursie. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie 
zawarte w nim uregulowania. 

………………………………  ………………………………………
(Miejscowość, data) (Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA do konkursu: 

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa /grupa przedszkolna do której uczęszcza uczeń


