
Międzyszkolny Konkurs plastyczny/fotograficzny 

„Autyzm – mam tak samo, jak Ty swój świat i swoje marzenia”. 

Regulamin 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą   
”Autyzm – mam tak samo, jak Ty swój świat i swoje marzenia” organizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 46 w Gdańsku. 

2. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 
3. Konkurs skierowany jest do uczniów (także tych z orzeczeniami o niepełnosprawności) 

 z placówek publicznych i niepublicznych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
4. Celem konkursu jest: 

- Promowanie wiedzy o tym, że obok nas żyją osoby ze spektrum autyzmu. 
- Kształtowanie umiejętności ukazywania własnych uczuć i emocji. 
- Poszukiwanie ukrytych talentów. 
- Zainteresowanie dzieci sytuacją dzieci dotkniętych autyzmem oraz kształtowanie 

tolerancyjnych postaw. 
- Nauka odpowiednich postaw wobec niepełnosprawności. 

5. Zadaniem konkursu jest (do wyboru): 
- Przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu „Autyzm – mam tak samo, jak 

Ty swój świat i swoje marzenia”, w dowolnej technice i dowolnym formacie. 
- Zrobienie i wywołanie zdjęcia nawiązującego do tematu „Autyzm – mam tak samo, jak Ty 

swój świat i swoje marzenia”. Format zdjęcia powinien być minimum 15 x 21 cm. 
6. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora 

pracy, rok urodzenia, klasę, pełny adres placówki, którą reprezentuje oraz numer telefonu,  
e-mail i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana. 

7. Podpisane prace należy składać do 21 marca 2019 roku do godz. 15.00 u koordynatorów 
konkursu lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku przy ul. Arkońskiej  
z dopiskiem „Konkurs plastyczny „Autyzm – mam tak samo, jak Ty swój świat i swoje 
marzenia”.  

8. Osobami koordynującymi konkurs są p. Małgorzata Paciejewska ( m_paciejewska@wp.pl)  
 i p. Magdalena Kowalczyk (e-mail: madziakietla@o2.pl). 

9. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatora Komisja 
Konkursowa, która wybierze najciekawsze prace.  

10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwracalna.  
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 marca 2019 roku. 
12. Powiadomienie opiekunów uczniów, których prace zostały nagrodzone nastąpi 25 marca 2019 

r., nastąpi to drogą e-mailową. 
13. Wręczenie nagród nastąpi 2 kwietnia 2019 r., w Szkole Podstawowej nr 46 w Gdańsku. O dacie 

poinformujemy w późniejszym terminie. 
14. Wszystkie prace wraz z dopiskiem autora zostaną umieszczone na szkolnej stronie Facebooka. 
15. Organizator przyzna nagrody dla zwycięzców: 

- Nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w kategorii Szkoły Podstawowej klasy I-III. 
- Nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w kategorii Szkoły Podstawowej klasy IV-VIII. 
- Dla placówki – podziękowanie za udział w konkursie. 
- Nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymają dyplomy  

za przygotowanie laureatów. 



16. Komisja ma prawo przyznawania wyróżnień za pozostałe miejsca.  
17. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem zgody na ich publikacje  

na stronie Facebook szkoły. 
18. Prace plastyczne i fotografie przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.  
19. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik 
i reprezentowana przez niego placówka wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska  
na stronie Facebooka szkoły. 


