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REGULAMIN 
WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA PROJEKT SZKOLNEJ MASKOTKI 
 

 § 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu plastycznego na wykonanie projektu szkolnej 

maskotki, zwanego dalej „Konkursem”.  
2. Konkurs organizowany jest w związku z uroczystym otwarciem zmodernizowanego boiska 

lekkoatletycznygo Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. 
3. Organizatorem konkursu jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, zwana 

dalej „Organizatorem Konkursu”.  
4. Tematem konkursu jest zaprojektowanie szkolnej maskotki promującej Sportową Szkołę 

Podstawową    nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, zwanej dalej „Maskotką”.  
5. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.  
 

§ 2. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie  
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. III–VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3     

 w Aleksandrowie Łódzkim, zwanymi dalej „Uczestnikami Konkursu”.  
2. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby spokrewnione z przedstawicielami Komisji Konkursowej,  

o której mowa w § 4.  
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikom Konkursu – autorom prac, nie 

przysługuje wynagrodzenie za wykonanie projektu oraz zwrot kosztów poniesionych przy jego 
realizacji.  

4. Prace konkursowe muszą być pracami nienagradzanymi, niezgłoszonymi w innych konkursach, 
wykonane według własnego pomysłu, pozbawione roszczeń osób trzecich.   

 
§ 3. Cel i zakres przedmiotowy Konkursu  

 
1. Celem Konkursu jest wybranie najlepszego projektu szkolnej Maskotki. 
2. Zwycięski projekt szkolnej Maskotki zostanie przekazany do realizacji. 
3. Zrealizowany projekt – szkolna Maskotka, będzie elementem promującym Sportową Szkołę 

Podstawową nr 3, która ma wywoływać pozytywne emocje i skojarzenia, a także odzwierciedlać 
sportowy charakter szkoły i jej wartości.  

4. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany do stworzenia materiałów promocyjnych: gadżetów, mini 
maskotek, filmów reklamowych, animacji. 

5. Prace konkursowe podlegające ocenie muszą zostać wykonane w technice rysunkowej – rysunek 
kredkami ołówkowymi, na formacie A3. 

6. Projekt Maskotki musi być kolorowy, a ukazany kształt postaci musi być zaprezentowany w trzech 
widokach: widok z przodu, widok z boku, widok z tyłu.  
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§ 4. Komisja Konkursowa  
 
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu, która 

wyłoni zwycięzcę Konkursu oraz przyzna dwa wyróżnienia.  
2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie nauczyciel wychowania fizycznego uczący w 

Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. 
3. W skład Komisji wejdzie minimum 5 członków - nauczycieli uczących w Sportowej Szkole 

Podstawowej  
nr 3 powołanych przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.  

4. Komisja Konkursowa nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu oraz dokona oceny 
formalnej zgłoszonych prac.  

5. Projekty niespełniające kryteriów formalnych, określonych w Regulaminie w § 5 ust 1, nie będą 
brane pod uwagę.  

6. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody oraz dwóch wyróżnień jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie.  

7. Członkowie Komisji Konkursowej otrzymają kartę oceny projektów, za pomocą której ocenią każdą 
pracę konkursową spełniającą kryteria formalne udziału w Konkursie.  

8. Każdy z Członków Komisji Konkursowej może przyznać za każde kryterium materialne od 0 do 5 
punktów. Łącznie za daną pracę Członek Komisji Konkursowej może przyznać maksymalnie 15 
punktów.  

9. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół.  
 

§ 5. Kryteria oceny prac konkursowych  
 
1. Kryteria formalne Konkursu:  

a. projekt Maskotki musi być zgodny z § 3 ust. 3;  
b. dostarczony projekt Maskotki musi być opisany z tyłu pracy: Imię nazwisko, klasa.  

2. Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 skutkuje odrzuceniem projektu.  
3. Kryteria materialne oceny projektu Maskotki:  

a. pomysł, kreatywność, 
b. nawiązanie do tematyki sportowej, 
c. walory artystyczne pracy (kompozycja, proporcje, gama kolorystyczna, estetyka - jakość 

wykonania),  
 

§ 6. Szczegółowe warunki udziału w Konkursie  
 
1. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jeden projekt Maskotki.  
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi Konkursu, w terminie, o którym 

mowa w § 7 ust. 2, projektu Maskotki. 
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§ 7. Miejsce, termin i sposób składania prac  

 
1. Pracę konkursową należy dostarczyć do sekretariatu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3  

w Aleksandrowie Łódzkim. 
2. Termin dostarczenia prac upływa 04.04.2023 r. do godz. 15:30.    
 
 

§ 8. Zasady przyznawania nagród  
 
1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda główna oraz dwa wyróżnienia. Nagroda główna zostanie 

przyznana autorowi, którego projekt zdobył największą liczbę punktów. Wyróżnienie otrzyma 
projekt, który uplasował się na drugim i trzecim miejscu pod względem przyznanej ilości punktów. 

2. Nagrodą główną jest bon o wartości 500 PLN.  
3. Nagrodą za wyróżnienie jest nagroda rzeczowa.  
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 06.04.2023 r. za pośrednictwem internetowej strony 

szkoły.  
 

§ 9. Postanowienia końcowe  
 
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.  
2. Dodatkowych informacji udziela nauczyciel plastyki pan Marcin Wesołowski, poprzez odpowiedzi 

na zapytania wysłane na skrzynkę e-mail: marcin.wesolowski@szkolasport.pl 
3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie, sporne oraz dotyczące organizacji rozstrzyga 

Organizator Konkursu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


