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REGULAMIN KONKURSU 

 
Organizatorzy: 

 Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze 

ul. Drzonków - Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra, tel. 

+48 68 3275128, e-mail: ze4zgora@gmail.com 

 

Cele konkursu: 

 zachęcenie do zainteresowania tematyką udzielania 

pierwszej pomocy, 

 popularyzacja wiedzy na temat udzielania pierwszej 

pomocy osobom potrzebującym, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych i wrażliwości 

artystycznej. 

 

Uczestnicy: 

Konkurs będzie oceniany w kategorii wiekowej: 

• uczniowie klas 1-3. 

 

Warunki uczestnictwa: 

• Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 projekt 

plakatu, wykonanego samodzielnie bez użycia 

elementów gotowych. 

• Plakat powinien być wykonany formacie A4. 

• Technika wykonania pracy jest dowolna (można 

łączyć różne techniki i materiały). 

a) Do każdego plakatu należy dołączyć: metryczkę na 

odwrocie kartki zawierającą: imię i nazwisko autora 

pracy, klasę, nazwę szkoły, a także imię i nazwisko 

opiekuna, 

b) zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział w 

konkursie (załącznik nr 1), 
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c) klauzulę RODO (załącznik nr 2). 

• Termin dostarczenia prac upływa 31 marca 2022r. 

• Prace należy wysyłać na adres szkoły: ul. Drzonków 

- Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra . 

 Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod 

względem: samodzielności, staranności wykonania, 

pomysłowości, estetyki, wykonania oraz walorów 

estetycznych. 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 

15 kwietnia 2022r. Organizator po rozstrzygnięciu 

konkursu skontaktuje się z opiekunami zwycięzców i 

ustali sposób przekazania nagród. 

 

Postanowienia ogólne: 

 Prace przechodzą na własność organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji 

praw oraz imion i nazwisk uczestników na stronie 

internetowej szkoły oraz Facebooku. 

 Prace będą wyeksponowane w świetlicy szkolnej. 

 Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie i 

przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji 

osobowych zawartych w metryczce każdej z prac. 

 Administratorem danych osobowych jest Zespół 

Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 

regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz prawo 

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

 

 

Izabela Łuba – nauczyciel świetlicy Zespołu 

Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze 


