
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MASKOTKI  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 IM. ARMII KRAJOWEJ W OPOLU 

 

 

Tematem konkursu jest zaprojektowanie maskotki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29  

w Opolu. 

 

Konkurs skierowany jest do dzieci klas 1-8, będących uczniami szkoły. 

 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką w formacie 

A4, przedstawiającej zaprojektowaną samodzielnie maskotkę szkolną, z uwzględnieniem 

podanych warunków. 

 

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii 

Krajowej w Opolu. 

 

Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

1. Format pracy A4 wykonany dowolną techniką(akwarela, pastele, plakatówka, wycinanka, 

kredki, techniki mieszane) 

2. Projekt maskotki powinien uwzględniać kolorystkę szkoły, widoczne logo szkoły  

PSP 29 w Opolu. 

3. Maskotka powinna być łatwa do zapamiętania i identyfikowana z naszą szkołą. 

4. Projekt powinien nadawać się do uniwersalnego wykorzystywania w promocji szkoły  

w formie ulotek, plakatów, umieszczenia na stronie internetowej, a przede wszystkim do 

wykonania jej w formie przestrzennej. 

5. Projekty muszą być pracami autorskimi, nie mogą być wcześniej publikowane i brać 

 udziału w innych konkursach. 

6.  Jeden uczestnik/uczestniczka może przygotować jedną propozycję. 

 

 Uczestnictwo w konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z: 

- wyrażeniem zgody na stałe wykorzystywanie projektu maskotki w celu promocji szkoły, 

- wyrażeniem dobrowolnej zgody na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy 



 plastycznej na stronie internetowej Organizatora. 

 

Prawa autorskie wykonawców dostarczonych prac przechodzą na Organizatora konkursu.  

Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania  

i przetwarzania w/w prac. 

 

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceni prace konkursowe i wyłoni 

laureatów do dnia 20.04.2023 r.  

 

Celem konkursu jest: 

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników; 

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej; 

- wzbudzanie w uczniach poczucia estetyki; 

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki; 

  - popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    

plastycznych; 

- zwiększenie identyfikacji i poczucia przynależności do społeczności szkolnej 

 

Prace we wskazanej formie należy składać do dnia 31.03.2023 r. w sekretariacie szkoły 

wraz z opisem z tyłu pracy (imię i nazwisko, klasa). 


