
 

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

 „Elfy w ogrodzie marzeń” 

 

                                                                                                                Białystok,14.03.2013 r.  
DYREKTORZY 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Szanowni Państwo,  

               pragnę Państwa zachęcić do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym    

„Elfy w ogrodzie marzeń” adresowanym do szkół podstawowych i gimnazjów.   

        Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci tematem dotyczącym  kultury Finlandii 

oraz rozwijanie ich fantazji i wyobraźni plastycznej. 

        Konkurs organizowany jest z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa 

Zachariasza Bema w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Towarzystwa 

Polska – Finlandia w Białymstoku  pod honorowym  patronatem Ambasadora Finlandii 

w Warszawie w ramach projektu edukacyjnego pt. „Młodzi poszukiwacze bajkowej 

Finlandii”,, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego , Prezydenta 

Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

 Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać do 8 kwietnia 2013 r. na  adres 

Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku, ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok z dopiskiem: 

konkurs „Elfy w ogrodzie marzeń”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu  22 

kwietnia 2013 r., planowane wręczenie nagród - 24 kwietnia 2013r. Regulamin konkursu 

w załączeniu.  

                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Białymstoku                  

                                                                                    mgr Jerzy Bołtuć 



 

 

REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„ ELFY W OGRODZIE MARZEŃ” 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema 

w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Towarzystwa Polska – 

Finlandia w Białymstoku  pod honorowym  patronatem: Ambasadora Finlandii                   

w Warszawie, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, 

Prezydenta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 

województwa podlaskiego w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III 

szkół podstawowych, IV-VI  szkół podstawowych  i gimnazjów 

3. Konkurs realizowany jest w ramach porozumienia między instytucjami wymienionymi 

w punkcie 1. 

 

CELE KONKURSU 

1. Poszerzenie wiedzy na temat kultury Finlandii. 

2.  Posługiwanie się ekspresją plastyczną, rozwijanie fantazji i wyobraźni. 

3. Wyłonienie najciekawszych prac plastycznych. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy konkursu wykonują indywidualnie, prace plastyczne w formacie 

A3 lub A4 w dowolnej, trwałej (bez materiałów sypiących) technice 

plastycznej (malarstwo, grafika, rysunek itp.) 

2. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę. Wzór metryczki stanowi 

załącznik nr 1. 

3. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie. Wzór oświadczenia dla 

uczniów stanowi załącznik nr 2. 



4. Prace, do których nie dołączono metryczki i oświadczenia oraz prace 

nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

5. W danej kategorii wiekowej każda szkoła może przesłać maksymalnie 10 prac 

różnych autorów. 

6. Prace należy dostarczyć lub nadesłać do 8 kwietnia 2013 r. do Szkoły 

Podstawowej nr 34 w Białymstoku, ulica Pogodna 12, 15-354 Białystok.   

Decyduje data wpływu. 

7. Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca. 

8. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe 

podczas przesyłki. 

9. Prace pozostają własnością organizatorów konkursu. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech  kategoriach wiekowych: 

A. uczniowie klas I – III SP 

B. uczniowie klas IV– VI SP 

C. uczniowie gimnazjów 

2. Na poziomie szkoły, rozstrzygnięcia dokona komisja powołana przez dyrektora 

szkoły ( zgodnie z punktem 5 „ Zasady uczestnictwa”). 

3. Na poziomie wojewódzkim, rozstrzygnięcia dokona komisja powołana przez 

organizatorów konkursu i wyniki zostaną ogłoszone 22 kwietnia 2013 r.  

4. Decyzja komisji w sprawie wyłonienia laureatów konkursu jest ostateczna. 

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych 

Organizatorów Konkursu. 

6. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród zostaną 

przekazane laureatom za pośrednictwem dyrektorów szkół. 

7. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów podróży. 

 

 

 

 

 

 

 



NAGRODY 

1. Organizatorzy konkursu przyznają nagrody za I, II i III miejsce oraz po 

dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Pozostali uczestnicy 

Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 Nagrodą za zajęcie I miejsca w kategorii uczniów klas  

gimnazjalnych jest trzydniowy pobyt w Helsinkach - nagroda 

ufundowana przez Ambasadora Finlandii w Warszawie. Koszt 

przejazdu, pobytu i wyżywienia ucznia wraz z rodzicem 

/opiekunem prawnym pokrywa Ambasada.  

 Nagrodą za zajęcie I miejsca w kategorii uczniów klas IV – VI jest 

uzyskanie tytułu „ Małego Ambasadora”, całodniowy pobyt w 

Ambasadzie Finlandii w Warszawie i pełnienie roli „Małego 

Ambasadora” w terminie ustalonym przez Ambasadę.  Koszt 

przejazdu, pobytu i wyżywienia ucznia wraz z rodzicem/ 

opiekunem  prawnym pokrywa Ambasada.  

 Nagrodą za zajęcie I miejsca w kategorii uczniów klas I – III jest 

karnet biletów do teatru (zwycięzcy i opiekunowi) i zestaw 

,,Małego Artysty’’ 

  Za zajęcie II i III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych 

uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.  

 Uczniowie wyróżnieni w Konkursie również otrzymają nagrody 

rzeczowe 

 Wszyscy uczniowie, których prace zostaną dostarczone na konkurs, 

otrzymają pamiątkowe dyplomy, nauczyciele przygotowujący 

uczniów -  podziękowania.  

 

 

 

 

 



INFORMACJE DODATKOWE 

 Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 34                      

w Białymstoku, ul. Pogodna 12 lub pod numerem telefonu (85)7424131 wew.14. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem rozstrzygającym są 

Organizatorzy Konkursu. 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych na wykorzystanie prac do m.in.: druków w dowolnej liczbie publikacji             

i w dowolnym nakładzie, prezentacji w Internecie oraz innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na organizowanych 

wystawach. Każda inna nie wymieniona wyżej forma wykorzystania prac będzie 

ustalana indywidualnie z uczestnikami Konkursu.  

4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatorów Konkursu  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych ( t. j . Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 ze zm.). Dane uczestników zostaną 

wykorzystane przez Organizatorów Konkursu tylko i wyłącznie w celach przeprowadzenia 

oraz promocji Konkursu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1  
do Regulaminu Wojewódzkiego 

 Konkursu Plastycznego 
 „Elfy w ogrodzie marzeń”  

 
 

                                                               METRYCZKA  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

 
 
 
 
 

 
KATEGORIA WIEKOWA 

 

 
 
 
 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA                           
(RODZICA/OPIEKUNA PRRAWNEGO), 
TELEFON KONTAKTOWY  
 

 

 
 
 
 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA POD 
KIERUNKIEM KTÓREGO WYKONANO 
PRACĘ, TELEFON KONTAKTOWY  
 

 

 
NAZWA I ADRES SZKOŁY 

 

 
 
 
 

 
NUMER TEL. / FAX SZKOŁY 

 

 
 
 
 

 
E-MAIL SZKOŁY 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2  
do Regulaminu Wojewódzkiego  

Konkursu Plastycznego  
„Elfy w ogrodzie marzeń” 

  

 
 
                                              
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 
 
 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………….…  
(imię i nazwisko autora pracy)  

 
uczęszczającego do ……………………………………………………………………..……………  
(nazwa i adres szkoły)  

 
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Elfy w ogrodzie marzeń” organizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku we 
współpracy z Podlaskim Oddziałem Towarzystwa Polska – Finlandia w Białymstoku    
w ramach projektu edukacyjnego pt.: „Młodzi poszukiwacze bajkowej Finlandii” oraz 
na ewentualne wykorzystanie nadesłanej pracy.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.  
Oświadczam, że praca mojego dziecka została wykonana samodzielnie i nie narusza 
praw autorskich innych osób.  
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin ww. konkursu 
plastycznego.  
 

…………………………………………………………..  
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy)  

 
…………………………………………………………..  

(imię i nazwisko nauczyciela,  
pod kierunkiem, którego wykonano pracę) 


