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ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Organizatorem konkursu plastycznego Kolor i Dźwięk jest biblioteka oraz Samorząd 

Uczniowski Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa księcia Ogińskiego w 

Sokołowie Podlaskim. 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Propagowanie muzyki znanych twórców. 

2. Rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności 

artystycznych. 

3. Rozwijanie kreatywności poprzez różnorodne formy interpretacji muzyki. 

§ 3 

 Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej 

szkoły www.szkolaoginskiego.pl oraz w Sekretariacie szkoły. 

ROZDZIAŁ II 

Tematyka konkursu 

§ 4 

 Tematem prac konkursowych jest ukazanie własnych barwnych skojarzeń 

pojawiających się podczas  słuchania wskazanego przez Organizatora utworu.   

§ 5 
 Inspiracją dla pracy plastycznej jest kompozycja Claude'a Debussy'ego Refleksy na 

wodzie. Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=YWpU-kXLXko  

ROZDZIAŁ III 

Warunki uczestnictwa 

§ 6 

Udział w konkursie jest dobrowolny. 

§ 7 
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 Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły  Muzycznej I stopnia im. 

Michała Kleofasa księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim. 

§ 8 

 Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

§ 9 

 Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnymi Uczestników. Złożenie pracy na 

konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie. 

§ 10 

 Do pracy konkursowej musi być przyklejona na odwrocie, wypełniona czytelnie 

drukowanymi literami, KARTA ZGŁOSZENIOWA udostępniona przez Organizatora 

zgodnie z § 3. 

§ 11 

 Podpisanie przez opiekuna prawnego Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z 

wyrażeniem przez niego zgody na udział w konkursie osoby nieletniej. 

ROZDZIAŁ IV 

Wymagania dotyczące pracy konkursowej 

§ 12 

Prace konkursowe musza być ściśle związane z tematyką Konkursu. 

§ 13 

 format pracy: A4; 

 wykonanie pracy w technice tylko malarskiej (farby: plakatowe, akrylowe, 

olejne, akwarelowe, temperowe); 

 praca nie może zawierać elementów wypukłych; 

 praca nie może być oprawiona; 

 każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę; 

 prace zespołowe nie będą przyjmowane; 

 do pracy musi być przyklejona Karta Zgłoszeniowa według wskazówek z § 10. 

§ 14 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przekazanych prac. Prace 

noszące wyraźne  ślady zginania, pomięte nie będą oceniane. 

ROZDZIAŁ V 
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Zgłoszenie do konkursu 
§ 15 

 Uczestnik Konkursu składa pracę wraz z wypełnioną czytelnie i przyklejoną do niej 

KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ w przygotowanym do tego celu kartonie z napisem Konkurs 

Kolor i Dźwięk i umieszczonym w holu na wprost wejścia do sekretariatu szkoły.  

§ 16 

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.   

ROZDZIAŁ VI 

Termin konkursu 

§ 17 

 Konkurs trwa od 14 czerwca do 18 czerwca 2021 r. Prace raz z przyklejoną Kartą 

Zgłoszeniową powinny zostać złożone najpóźniej 18 czerwca 2021 r. W przypadku 

wysłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

§ 18 

 Prace złożone po terminie wskazanym w § 17 nie będą oceniane. 

§ 19 

 Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną się w dniu 21 czerwca 2021 r. na 

stronie internetowej szkoły. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.  

§ 20 

 Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w gablocie Samorządu 

Uczniowskiego po rozstrzygnięciu konkursu. 

ROZDZIAŁ VII 

Rozstrzygnięcie konkursu, komisja konkursowa 

§ 21 

 Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową, którą 

powołuje Organizator (biblioteka szkolna, Samorząd Uczniowski). W skład 

komisji wchodzą minimum trzy osoby, w tym Przewodniczący wskazany 

przez Organizatora.  

§ 22 
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 Prace konkursowe będą oceniane w dwu kategoriach wiekowych: 

 uczniowie w wieku 6-10 lat; 

 uczniowie w wieku 11-15 lat. 

§ 23 

 O dopuszczeniu prac do konkursu decyduje Komisja. 

§ 24 

 Prace konkursowe, które nie spełniają warunków Regulaminu, nie będą 

oceniane przez Komisję. 

Zasady oceniania prac 

§ 25 

 Komisja dokona oceny każdej złożonej pracy, przyznając jej określoną liczbę 

punktów. Każdy członek Komisji może przyznać jednej pracy od 0 do 5 

punktów według własnego uznania. W przypadku równej liczby punktów 

głosowanie będzie ponawiane do momentu wyłonienia zwycięzcy. 

Kryteria oceniania 

§ 26 

 Komisja dokonuje wyboru wyłącznie według swego uznania, w szczególności 

zwracając uwagę na: 

 zgodność pracy z tematem; 

 własną interpretację tematu; 

 samodzielność wykonania pracy przez Uczestnika; 

 warsztat pracy – stopień trudności i swoboda posługiwania się 

techniką malarską; 

 walory artystyczne – estetyka, oryginalność ujęcia, pomysłowość, 

stopień zaangażowania. 

§ 27 

 Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne. 

ROZDZIAŁ VIII 

Nagrody 

§ 28 
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 W każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy miejsca (I, II, III). 

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

§ 29 

 Wszystkie nagrody zostaną wręczone w dniu i miejscu wskazanym w § 19. 

Laureaci nieobecni podczas wręczania nagród zostaną poinformowani telefonicznie. 

§ 30 

 Prace przesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają 

zwrotowi. Po upływie  30 dni od terminu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator ma 

prawo zniszczyć prace. 

ROZDZIAŁ IX 

Prawa autorskie i korzystanie z wizerunku 

§ 31 

 Uczestnik oświadcza, że jego praca będzie: 

 wykonana samodzielnie, 

 miała charakter indywidualny, niepowtarzalny i oryginalny, 

 wolna od wad prawnych, 

 nie naruszała praw osób trzecich.    

§ 32 

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w związku z udziałem w Konkursie 

może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika rozumiany jako: ogół cech 

fizycznych pozwalający na rozpoznanie Uczestnika; imię i nazwisko 

Uczestnika. Przy czym wybór opisanych wyżej elementów składających się na 

wizerunek, wykorzystanych w materiałach promocyjnych, pozostaje do 

decyzji Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

§ 33 

 Organizator ma prawo do korzystania z wizerunku Uczestnika w wybranym 

przez siebie zakresie  zgodnym z celem i Regulaminem Konkursu, włączając 

w to w szczególności publikację na stronie internetowej szkoły promującą 

Konkurs i działalność Organizatora. 

ROZDZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 

§ 34 
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 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wypełnieniu Karty Zgłoszeniowej przez 

Uczestnika rozumie się przez to Kartę Zgłoszeniową podpisaną w imieniu 

Uczestnika przez jego opiekuna prawnego, chyba że Uczestnik ma ukończone 

18 lat, wówczas Karta podpisywana jest przez samego Uczestnika. 

§ 35 

 Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

§ 36 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich 

zmianach dotyczących Konkursu bądź Regulaminu Organizator będzie 

informował na stronie internetowej szkoły www.szkolaoginskiego.pl  

 

 

 
 

  

 


