
KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW  

ZIELONOGÓRSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

Z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  

oraz  

30 rocznicy podpisania Konwencji o Prawach Dziecka 

 zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym 

 

 

PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECKA 



Regulamin konkursu plastycznego 

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS I -VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU 
MIASTA ZIELONA GÓRA 

. 
➢ Cel konkursu  

 

• zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka 

• rozwijanie szacunku do drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry,  pochodzenia 
czy narodowości 

• uczenie korzystania ze swoich praw jednocześnie szanowanie praw innych ludzi 

• rozwijanie uzdolnień plastycznych i wymiana doświadczeń 
 
➢ Odbiorcy konkursu  

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kategoria I – uczniowie klas I – III 
Kategoria II – uczniowie klas IV-VIII 
 
➢ Nagrody i wyróżnienia 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody (od 1-3 miejsca) i po 3 
wyróżnienia.  
 
➢ Wystawa  
 
Prace przekazane na konkurs będą prezentowane na wystawie tematycznej poświęconej 
jubileuszowi praw dziecka. Po zgłoszeniu do konkursu będą stanowić własność organizatora. 
 
Wymagania techniczne i formalne 

• każda szkoła może przekazać do konkursu max. 10 prac dzieci 

• format pracy: A3 

• technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne  

z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i  modeliny 

• każda praca musi być opisana na odwrocie DRUKOWANYM PISMEM: 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  
WIEK, KLASA SZKOŁA  

ADRES SZKOŁY, TELEFON, E-MAIL 
NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA 

 

• Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszenia oraz zgoda rodziców na 

przetwarzanie danych dziecka (dokumenty znajdują się na końcu  regulaminu) 

 



➢ Termin składania prac - mija ostatecznie 19 listopada 2019 r 
 
Prace należy dostarczać pod adres: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  
ul. Piaskowa 9E, 65-204 Zielona Góra (wejście z tyłu budynku) 
 
Z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci” 
 
➢ Wyniki konkursu 

• Ogłoszenie wyników nastąpi  20 listopada 2019r.  na stronie internetowej 
www.tkopd.pl. 

 

• Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. w podczas 
spotkania dotyczącego tematyce praw dziecka oraz prezentacji zwycięskich prac w 
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia C. Norwida w Zielonej Górze – 
Biblioteka Pana Kleksa.  

 
Laureaci oraz ich szkoły zostaną poinformowani o wynikach konkursu poprzez 
bezpośredni kontakt, wskazany w karcie zgłoszeniowej. 
 

 
Koordynator konkursu z ramienia TKOPD:  
 
Edyta Kowalska  
e-mail:  tkopd@poczta.onet.pl 
 

Wszelkie zapytania proszę kierować  
- pod wskazany adres email lub  
- nr tel. 695-638-372 
 

http://www.tkopd.pl/
mailto:tkopd@poczta.onet.pl

