
KONKURS PLASTYCZNY 

„Projekt maskotki – Śląskie miga” 

 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Projekt maskotki – Śląskie miga” 

zwanego dalej „Konkursem”, jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, ul. K. Miarki 4, zwany dalej 

„Organizatorem” 

CEL KONKURSU 

1. Konkurs jest elementem programu popularyzacji języka migowego, jako 

środka komunikacji. 

2. Wyróżnienie instytucji wspierającej dostępność urzędów do swobodnego 

funkcjonowania w środowisku osób z niepełnosprawnością słuchu. 

3. Promowanie realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami oraz ustawy o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się. 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych. 

5. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami 

wypowiedzi artystycznej dzieci i młodzieży SOSWNiS w Raciborzu. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

• kategoria I – od 7 do 10 

• kategoria II – od 11 do 15 

• kategoria III – powyżej 15 lat 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie: 

 Projektu maskotki / pracy w dowolnej technice (płaskiej) 

 Projekt maskotki / pracy komputerowej 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy chętny uczeń i wychowanek 

Ośrodka. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii: 

praca w dowolnej technice (płaskiej) lub praca komputerowa. 

3. Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac: 

a) Ilustracja - format od A4 do formatu A3, - technika dowolna; Na 

odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje: imię  

i nazwisko autora pracy, wiek, dane opiekuna. 

b) Praca komputerowa – wykonana w dowolnym graficznym programie 

komputerowym (praca musi być wydrukowana). Na odwrocie pracy 

powinny się znaleźć następujące informacje: nazwa programu,  

w którym wykonano pracę, imię i nazwisko autora pracy, wiek, dane 

opiekuna. 

4. Niespełnienie wymogów technicznych określonych w punkcie 3 skutkuje 

odrzuceniem pracy bez dodatkowego informowania zgłaszającego. 

5. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie do sekretariatu 

Organizatora opisanej pracy wraz z odpowiednim formularzem, który jest 

załącznikiem nr 1 regulaminu Konkursu. Formularze: regulamin wraz  

z załącznikiem nr 1 są dostępne na stronie internetowej Organizatora. 

6. Oddanie pracy wraz z formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniem (zał. nr 

1) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. Prace bez 

formularza lub z formularzem nieposiadającym wszystkich wymaganych 

danych będą odrzucone bez dodatkowego informowania zgłaszającego. 

Podobne skutki wywołuje brak oświadczenia zawierającego zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku lub jego wadliwość. 

7. Ostateczny termin nadsyłania prac do dnia 22 marca 2021r.  

Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data 

wpływu pracy konkursowej do Organizatora). 

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria: 

a) zgodność z tematem 

b) indywidualność interpretacji 

c) staranność i dbałość wykonania 



d) ogólne wrażenie estetyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych  

z tematyką Konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi 

ogólnie przyjęte wartości. 

 

KOMISJA 

 

1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 

Do składu jury będą powołani nauczyciele SOSWNiS oraz radni Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Śląskiego. 

2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 

NAGRODY 

 

1. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: 

• kategoria I – od 7 do 10 lat 

• kategoria II – od 11 do 15 lat 

• kategoria III – powyżej 15 lat 

2. O liczbie przyznanych nagród i wyróżnień zadecyduje Komisja. 

3. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi dnia  

26 marca 2021r. 

4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie, które nie stawią się osobiście  

po odbiór nagrody w dniu finału, mogą zwrócić się z prośbą do Organizatora  

o przekazanie nagrody w późniejszym terminie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, 

związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu. 



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe  

w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu. 

3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Organizatora. 

Prace wraz z dokumentami należy składać do 22 marca 2021r. do sekretariatu 

Organizatora. 

 

SOSWNiS 

ul. K. Miarki 4 

47-400 Racibórz 

 

 

 

 

 


