
XIII KONKURS 
TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 

DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 
 

 

"Z przyrodą za pan brat” 
 

 
1/ Organizator:  
Specjalny  Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy  im. Zofii Posmysz w  Oświęcimiu 
 
2/ Cele konkursu: 

 wspieranie rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
 wyzwalanie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej satysfakcji, radości 

płynącej z aktu tworzenia, 
 popularyzacja działań plastycznych inspirowanych światem przyrody, 

wyobraźnią, chęcią tworzenia, 
 prezentowanie prac na wystawie pokonkursowej, tworzenie klimatu życzliwości  

i tolerancji. 
 

3/ Tematyka prac: 

 „Życie w toni i błękicie” 
 
4/ Warunki udziału: 

 W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną w wieku od 6 do 25 lat. 

 Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę wykonaną techniką 
dowolną (oprócz malarstwa na szkle i prac przestrzennych). 

 Format pracy: A-3. Prace oprawione, zniszczone nie będą oceniane. Prace 
niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane. 

 Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów ze szkoły (placówki). 
 Każda praca powinna posiadać przyklejone z tyłu pracy: zgodę na udział  

w konkursie, przetwarzanie danych osobowych (zał. 1). 
 Prace nadesłane na konkurs muszą być opisane na odwrocie drukowanym 

pismem:  
/imię i nazwisko autora, wiek, w miarę szczegółowa informacja o rodzaju i 
stopniu niepełnosprawności, adres placówki, telefon, imię i nazwisko opiekuna 
artystycznego/.  

 
5/ Termin nadsyłania prac: 

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać do dnia 
24.05.2021 roku na adres: 

 
SPECJALNY OŚRODEK  

SZKOLNO – WYCHOWAWCZY 
 IM. ZOFII POSMYSZ 

ul. Obozowa 40 
32 - 600 Oświęcim  



 
6/ Ocena prac: 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa przyznając nagrody i wyróżnienia. 
Komisja przystąpi do pracy nie wcześniej niż trzy dni od dostarczenia prac ze 
względu na procedury bezpieczeństwa w zagrożeniu epidemiologicznym. 
Komisja oceni prace biorąc pod uwagę wartości artystyczne, inwencję twórczą  
i wrażliwość autora, rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz wiek: 
 

 I grupa od 6 do 10 lat 
 II grupa od 11 do 14 lat 
 III grupa od 15 do 18 lat 
 IV grupa od 19 do 25 lat 

 
7/ Ogłoszenie wyników: 

Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych prac dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Zostaną one wysłane pocztą na koszt organizatora. Lista 
laureatów zostanie ogłoszona na stronie Ośrodka 1 czerwca 2021r.  
 

 
8/ Uwagi końcowe: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace przechodzą na 
własność organizatora.  
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sekretariat czynny w godz. od 700 do 1500  
 tel. (033) 8430171     mail: soswobozowa40@o2.pl 
Organizatorzy: mgr Beata Kiszczak, mgr Beata Bajorska-Raj, mgr Iwona Rybarz,  
mgr Patrycja Studzińska. 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1  
 
 
…………………………………………………….….........................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika 
 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, 
której dane dotyczą 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Zofii Posmysz w Oświęcimiu danych osobowych mojego dziecka w celach uczestnictwa 
w konkursie „Z przyrodą za pan brat”. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).  
 
 
…................................................................................................................................ 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 


