
 
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Praca Ratowników TOPR” 
1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu 
      Honorowy Patronat: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Koordynator: Dorota Króliszewska 
2. Cele konkursu: 
● propagowanie pozytywnych wartości i postaw w procesie wychowania i kształcenia 
● prezentowanie dzieciom i młodzieży sylwetki ratownika TOPR jako autorytetu godnego naśladowania 
● kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych 
● kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw solidarności z rówieśnikami z innych szkół 
3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
● konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  (klasy IV-VIII)  na terenie powiatu 

tatrzańskiego 
● organizator przyjmuje prace wyłącznie indywidualne ( uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę) 
● prace powinny być podpisane na odwrocie według wzoru: 
Imię i nazwisko uczestnika 
Klasa 
Dokładny adres szkoły 
Imię i nazwisko opiekuna 
Telefon szkoły 
Tematem konkursu jest praca ratowników TOPR z uwzględnieniem ich trudu i poświęcenia                         
w niesieniu pomocy oraz zagrożeń,  jakie związane są z turystyką górską. 
● Technika : malarstwo plakatówką, pastelą, rysunek kredkami. 
● Format pracy: A-3 na płaszczyźnie dwuwymiarowej 
● Termin nadsyłania prac: do   31 maja 2021 roku 
Adres organizatora konkursu: 
SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. RATOWNIKÓW TATRZAŃSKICH 
UL. SĄDELSKA 31 
34-531 MURZASICHLE      z dopiskiem: KONKURS  PLASTYCZNY 
tel. (18) 20 163 91 

● Oceny nadesłanych prac dokona Komisja powołana przez organizatora konkursu 
● Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: 

       kat. I – kl. IV – VI 

       kat. II – kl. VII, VIII 

● Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs; 
● Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze zgodą rodziców na przetwarzanie danych 
osobowych dziecka ( do pracy plastycznej należy załączyć zgodę RODO dołączoną do regulaminu 
konkursu); 
● Opisane prace należy przesłać na adres Szkoły Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w 
Murzasichlu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 14 czerwca 2021 r. na stronie szkoły: 
http://www.szkolamurzasichle.pl/   
● O formie przekazania nagród organizator poinformuje telefonicznie placówkę, do której uczęszcza 
laureat. 
● Organizator nie wysyła nagród laureatom.   
● Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania części fragmentu lub całości pracy do 
publicznej prezentacji związanej z patronem szkoły 

 
1                  Dyrektor  Szkoły Podstawowej   
2                   im. Ratowników Tatrzańskich                                                Koordynator 
                                 w Murzasichlu                                                            Dorota Króliszewska 
                             Monika Tomaszewska 
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