
 
 

Regulamin osiedlowego konkursu plastycznego 

„Jemy zdrowo i kolorowo” 

 

§ 1  Cele konkursu 

1. Zainteresowanie dzieci zasadami zdrowego stylu życia, w szczególności tematyką 

związaną ze zdrowym odżywianiem. 

2. Rozwijanie samodzielności oraz dziecięcych umiejętności plastycznych. 

 

§ 2  Organizator konkursu 

1. Organizatorami  konkursu są Rada Osiedla Stare Miasto oraz Szkoła Podstawowa nr 82 

w Poznaniu. 

2. Osoba do kontaktu: Marta Balcerowicz 601 998 821 

 

§ 3  Założenia organizacyjne 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci  z przedszkoli i szkół podstawowych z Osiedla  

Starego Miasta w Poznaniu. Termin zakończenia konkursu 24.05.2017. 

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który będzie promował 

zdrowe odżywianie i będzie pokazywać, co dzieci rozumieją  pod tym hasłem. 

3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolna techniką plastyczną, format dowolny. 

4. Wszystkie prace na odwrocie powinny zostać opatrzone opisem zawierającym: 

 imię i nazwisko, wiek  wykonawcy  w przypadku pracy indywidualnej, 

 imiona i nazwiska, wiek  wykonawców w przypadku pracy zespołowej, 

 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca, 

 numer i adres przedszkola lub szkoły.. oraz telefon kontaktowy. 



§ 4  Ocena prac konkursowych 

1. Zdjęcie wykonanej pracy należy wysłać na adres e-mail: 

osiedle_staremiasto@um.poznan.pl 

a oryginały prac należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście 

Szkoła Podstawowa nr 82 

ul. Krakowska 10 , 61-889 Poznań 

z dopiskiem Konkurs „ Jem zdrowo i kolorowo”. 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Kapituła Konkursowa, w skład której 

wchodzą Radni z Rady Osiedla Stare Miasto.  

3. Kryteria oceny: 

a) estetyka wykonania , 

b) trafność doboru tematu pracy, 

c) kreatywność. 

4. Prace będą oceniane w kategoriach: grupowa i indywidualna. 

 

§ 5  Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej  Rady Osiedla Stare 

Miasto www.staremiasto.poznan.pl  oraz na stronie szkoły www.sp82.pl  

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach w dniu 26.05.2017. 

3. Wręczenie nagrody głównej nastąpi w dniu 29.05.2017 w trakcie festynu  z okazji „Dnia 

Dziecka”  na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 82    w Poznaniu. 

4. Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane 

na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej  nr 82. 

 

Organizatorzy  

 

  

  

http://www.staremiasto.poznan.pl/
http://www.sp82.pl/

