
 

 

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny 

„Jesień to roztargniona malarka          
co gubi farby po lasach i parkach” 

 

 

 



Dzielnicowy Konkurs Plastyczny 

 „Jesień to roztargniona malarka co gubi farby po lasach i parkach” 

dla uczniów  z klas  I-III  

ze Szkół Podstawowych w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 

 

Organizator konkursu: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 353 im. ”Wielkich Odkrywców”              
w Warszawie  

Cele konkursu: 

- rozwijanie zdolności manualnych, 
- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, 
- integracja środowiska. 

Założenia organizacyjne: 

- zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie pejzażu jesiennego w formie    
plastycznej, 
- technika plastyczna: dowolna, 
- forma płaska (może zawierać elementy wypukłe przymocowane na stałe), 
- wielkość prac: A4, 
- praca indywidualna, 
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie z kl. I-III. 
 
Prosimy o wybranie maksymalnie 3 prac z każdej szkoły, po jednej z każdego poziomu (1-3). 
Praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa oraz 
posiadać Kartę Zgłoszenia ( Załącznik nr 1). 
 
Prace proszę dostarczyć do portierni Szkoły Podstawowej nr 353 ul. Cieplarniana 23  
 
Termin składania prac do 28 października 2022r 
 
Prace nie podlegają zwrotowi. 
 
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły oraz zostaną przesłane 
do szkół biorących udział w konkursie do 10 listopada.  
Dyplomy i nagrody będą dostarczone do szkół do 18 listopada. 
 
Dane kontaktowe do organizatora konkursu: Barbara Sobota e-mail:bsobota@sp353.pl, 
tel.519-832-517 
 

 



Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez          
Szkołę Podstawową nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie  konkursie plastycznym  

„Jesień to roztargniona malarka co gubi farby po lasach i parkach” 

 
1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka*  

 
 
................................................................................................................................  
                                                                              (imię i nazwisko) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………..   

                                                                                          (Szkoła, klasa)    
 

w  konkursie plastycznym „Jesień to roztargniona malarka co gubi farby po lasach i parkach”. 

2. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy, 

nazwy i adresu szkoły) przez organizatora Konkursu w celach wynikających z organizacji Konkursu 

zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 

z późn. zm).  

3. Wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

      

………………………..                                       ……….…………..………………………………………… 
           Data                                                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 
                                                                      

  
 

 
*proszę wypełnić drukowanymi literami 


