
SOKRATES powiedział: 

Nigdy nie zestarzeje si
 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gda

do grup przedszkolnych, uczniów 

województwa pomorskiego. Celem konkursu jest 

przedstawienia człowieka (babci lub dziadka), zawieraj

umożliwienie wyrażenia dzieciom odczu

popularyzacja wśród dzieci 

rozwijanie wrażliwości artystycznej

  

Regulamin Konkursu: 

1. Portret babci lub dziadka

się serce, które kocha. 

2. Warunki udziału: 

a) Prace mogą być wykonane w dowolnej technice 

sypkich. 

b) Prace powinny być

3. Z jednej placówki może by

4. Do prac należy dołączyć

rodziców lub prawnych 

(załącznik nr 3). 

5. Wypełnione formularze wraz z

należy przesłać do 8 maja 2017

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES

80-142 Gdańsk, ul. Zakopia

z dopiskiem SOKRATES powiedział

 

 

SOKRATES powiedział:  

Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku ogłasza konkurs adresowany 

uczniów klas „0” oraz uczniów klas I-III 

województwa pomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja portretu 

przedstawienia człowieka (babci lub dziadka), zawierającego indywidualne cechy człowieka, 

żenia dzieciom odczuć i refleksji związanych z ukochana osob

ród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako ś

ści artystycznej.  

Portret babci lub dziadka powinien odzwierciedlać myśl Sokratesa: 

 

ą ć wykonane w dowolnej technice płaskiej, bez u

Prace powinny być wykonane w formacie A4. 

że być przesłana dowolna ilość rysunków. 

ż ączyć zgłoszenie placówki do konkursu (załą

rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika konkursu (załącznik nr 2

one formularze wraz z rysunkami (każda praca powinna 

8 maja 2017 r. na adres organizatora: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES 

sk, ul. Zakopiańska 37a 

SOKRATES powiedział. 

 serce, które kocha. 

sku ogłasza konkurs adresowany 

 szkół podstawowych 

portretu – plastycznego 

cego indywidualne cechy człowieka, 

ązanych z ukochana osobą, 

ako środka wypowiedzi, 

l Sokratesa: Nigdy nie zestarzeje 

płaskiej, bez użycia materiałów 

załącznik nr 1),  zgodę 

ącznik nr 2) oraz oświadczenie 

 być z tyłu podpisana) 



6. Autorzy zgłaszający prace wyrażają zgodę na ich publiczną prezentację podczas Finału 

Konkursu SOKRATES powiedział oraz na umieszczenie ich na stronie Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej SOKRATES. 

7. Zgłoszone do konkursu rysunki zostaną poddane wstępnej selekcji i dopuszczone do finału 

konkursu przez Jury Konkursu. 

8. Zakwalifikowane rysunki będą oceniane przez Jury Konkursu powołane przez 

Organizatora.  

9. Jury oceniające prace konkursowe będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

a) pomysł na realizację tematu; 

b) kreatywność; 

c) estetyka wykonania rysunku. 

10. Jury Konkursowe przyznaje nagrody rzeczowe dla laureatów oraz pamiątkowe dyplomy dla 

uczestników.   

11. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane 27 maja 2017 r. o godz. 12.00 

podczas Finału Konkursu SOKRATES powiedział w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej SOKRATES. 

12. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

13. Dodatkowe pytania można kierować do organizatorów na adres: 

b.bukowska@szkolasokrates.pl 

 

Organizatorzy:       Dyrektor szkoły: 

Beata Bukowska       Joanna Kulon 

Grzegorz Ziółkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

ZGŁOSZENIE 

Nazwa i adres szkoły (wraz z adresem mailowym): ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Autor pracy: …………...………………………………………………….…………………….. 

Nauczyciel – opiekun: …………..…………………………………..…………………………… 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

ZGODA  

rodziców/prawnych opiekunów 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mego dziecka 

…………………………………………………...………. przez Organizatora na potrzeby 

konkursu w myśl ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 

z 2002 r. Nr 101 poz.926 z poz. zm.).  

 

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

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej do 

konkursu pracy. Oświadczam, że zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich, 

w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów. 

Oświadczam, że w przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń 

wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, 

zobowiązuję się, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz 

roszczeń odszkodowawczych.  

 

 

data ………………………………………  podpis ……………………………………  

 

 

 

 

 

. 


