
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

DLA PACJENTÓW/UCZNIÓW 

ZSS  przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie 

Leśnym zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym  

pt. „Życie i twórczość Fryderyka Chopina”. 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Celem konkursu jest:  

 poszerzenie i utrwalenie wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego dorobku artystycznym 

 pobudzenie wrażliwości na muzykę poważną 

 integracja środowiska  

 pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej uczniów/pacjentów 

inspirowanej muzyką Fryderyka Chopina 

 kształtowanie wrażliwości na piękno 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież przebywająca w szpitalu. 

3. We wszystkich kategoriach wiekowych dopuszcza się prace wykonane dowolną 

techniką plastyczną. 

4. Temat pracy: „Życie i twórczość Fryderyka Chopina”. 

5. Prace powinny być podpisane na odwrocie. Opis powinien zawierać następujące 

informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, oddział szpitala. 

  

 II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace należy składać do dnia 24 lutego 2020 roku wychowawcom lub do sekretariatu 

szkoły. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi 26 lutego 2020 roku.  

3. Prace konkursowe mogą być inspirowane muzyką Chopina, jego życiem lub osobą. 

 

 

II. ZASADY I SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH. 

 

1. Ocenie podlegają wszystkie prace zgłoszone w konkursie. 

2. Komisja konkursowa oceniać będzie: 

- dbałość o efekt końcowy wykonanej pracy oraz zgodność z tematem, 

- estetykę wykonanej pracy, 

- oryginalność i pomysłowość. 

 

 

  



III. KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

Monika Hann-Żmudzińska: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, 

Elżbieta Grądzka: Szkoła Przyszpitalna, 

Małgorzata Nachiło: Szkoła Przyszpitalna. 

2. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów 

konkursu.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.  

4. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

 V. NAGRODY 

 

1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych. 

2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 

2. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy 

przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa 

do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  Internecie i 

prezentacji na wystawach. 

3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę. 

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 
 

 

 

 
 

 


