
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„Zostań współautorem kalendarza PIMS 2021/2022 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Poznański Szkolny Związek Sportowy  

2. Konkurs rozpoczyna się 13.05.2021 i trwa do  18.06.2021 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Sport – moja pasja na każdy dzień ”.  

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie poznańskich szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych  

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Tematem prac konkursowych jest Sport Szkolny, a w szczególności dyscypliny ujęte w 

kalendarzu Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (lekkoatletyka, biegi przełajowe, piłka 

nożna, siatkówka plażowa, pływanie, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis 

stołowy, badminton, szachy, warcaby, futsal, unihokej) 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie nie mniejszym niż A4, 

techniką dowolną. (zalecana pozioma orientacja pracy) 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez 

dziecko(ucznia) pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. 

4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

6. Prace wraz z oświadczeniem RODO należy nadesłać do dnia 17.06.2021 na adres: 

- Poznański Szkolny Związek Sportowy ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań             

z dopiskiem konkurs plastyczny. 

- na skrzynkę e-mail biuro@szs.poznan.pl, przesyłając tam zdjęcia w wysokiej 

rozdzielczości(jednakże po ogłoszeniu wyników, wyróżnione prace muszą zostać dostarczone 

do biura)  

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 

laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, 

materiał użyty do wykonania pracy oraz wykorzystanie w pracy logo Poznańskiego SZS oraz 

miasta Poznania.  
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3. Ogłoszenie wyników nastąpi na naszej stronie internetowej www.szs.poznan.pl    

oraz na profilu Facebook.   

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a najlepsze prace będą 

wykorzystane przy tworzeniu kalendarza ściennego Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

na rok 2021/2022  

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim.  

Uwagi: 

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie 

internetowej www.szs.poznan.pl oraz w kalendarzu PIMS na rok szkolny 2021/2022. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Nagrody zostaną wręczone osobiście w siedzibie Poznańskiego Szkolnego Związku 

Sportowego. 

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

5. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu e-mail na adres biuro@szs.poznan.pl 
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