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R.R.2019.05.10                                                                                               Rzeszów, 17 maja 2019 r.  
 

Regulamin konkursu plastycznego na projekt  

nadruku na koszulkę rowerową 

Tour de Podkarpacie  
 

Zarząd Stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie zapraszają 

wszystkich uczniów szkół podstawowych do konkursu plastycznego z okazji inauguracji nowego sezonu rajdów 

rowerowych   

Tour de Podkarpacie.  

I. Przepisy ogólne:  

1. Temat pracy: Projekt nadruku na koszulkę rowerową na Tour de Podkarpacie. 

2. Cel konkursu: 

 zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego, 

 rozwijanie kreatywności uczniów, 

 rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.  

3. Zasady uczestnictwa:  

 konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Rzeszowa 

w następujących kategoriach wiekowych: 

o uczniowie klas 1-3, 

o uczniowie klas 4-6, 

o uczniowie klas 7-8, 

 każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę konkursową, 

 praca powinna być indywidualna i samodzielna. 

4. Forma pracy: 

 dowolna technika plastyczna (w tym praca na komputerze), 

 format pracy A4, 

 każda praca powinna posiadać metryczkę: 

o imię i nazwisko autora, 

o klasa oraz nazwa szkoły, 

o numer kontaktowy osoby koordynującej z ramienia szkoły. 

Wyżej wymienione informacje powinny być przymocowane (przyklejone, przypięte zszywaczem 

biurowym itp.) z przodu pracy, w lewym dolnym rogu. 

W przypadku pracy na komputerze prace (wersje elektroniczne - płyty CD lub inne pamięci 

przenośne) należy opisać w odpowiednim miejscu na płycie (można również pracę umieścić 

w opisanej kopercie), pismem drukowanym podając: imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły. 

II. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:  

1. Prace należy składać do dnia 14 czerwca 2019 r. do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie 

(do jednego z nauczycieli koordynujących przeprowadzenie konkursu, tj.: mgr Henryka 

Brzozowskiego, mgr inż. Anny Styczeń lub mgr Jolanty Bojdy). 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2019 roku.  
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III. Komisja konkursowa  

1. Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatora.  

2. Po zapoznaniu się z pracami, dokonana zostanie ich ocena i wybór laureatów konkursu.  

3. Decyzje komisji są w pełni suwerenne i ostateczne.  

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma możliwości odwołania.  

IV. Kryteria oceny   

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

ocenione według następujących kryteriów:  

1. zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa,  

2. kreatywność twórcza, 

3. estetyka wykonania.  

V. Nagrody  

1. Komisja konkursowa nagrodzi najlepszą pracę.  

2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody dla osób wyróżnionych w poszczególnych 

grupach wiekowych.  

3. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorach oraz jego profilach 

w mediach społecznościowych.  

VI. Postanowienia końcowe.  

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.  

2. Po zakończeniu Konkursu prace zgłoszone stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą 

prawa autorskie na organizatora, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa przenoszenia dzieła 

na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie, prawo do wykorzystania projektu jako 

wzoru graficznego wraz z jego dostosowaniem do naniesienia na projekt koszulki rowerowej. 

Organizator zastrzega też sobie prawo do dodania dodatkowych elementów do wzoru koszulki.  

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

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl: 

www.rowery.rzeszow.pl  

 

            Z poważaniem 

 

           Dyrektor                                                                                         Prezes 

                 Szkoły Podstawowej nr 25                                                                  Stowarzyszenia 

            w Rzeszowie                                                                            Rowery.Rzeszow.pl 

 

           mgr Bożena Zięba                                                                          mgr Rafał Grela 
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