
REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„INSTRUMENT OCZAMI PRZEDSZKOLAKA” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Instrument oczami przedszkolaka”, 

zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Ogólnokształcącą Szkołę 

Muzyczną I i II stopnia w Płocku, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Celem Konkursu jest: 

a. rozbudzenie wyobraźni twórczej,  

b. prezentacja talentów plastycznych uczestników, 

c. rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 7 lat, zamieszkałych na terenie 

Płocka i powiatu płockiego. 

II. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. 6 lutego – 3 marca 2023 r. - ogłoszenie konkursu i nadsyłanie prac konkursowych, 

2. 4 – 20 marca 2023 r. – ocena nadesłanych prac i wyłonienie zwycięzców, 

3. 21 marca 2023 r. – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród podczas  „Bajki o 

instrumentach muzycznych” - godzina 17.00, sala koncertowa Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku (ul. Kolegialnej 23). 

III.  ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnik samodzielnie wykonuje jedną pracę plastyczną, będącą jego autorską 

interpretacją hasła: „Instrument oczami przedszkolaka”. Tematem pracy powinien 

być dowolny instrument muzyczny. 

2. Technika pracy plastycznej - rysunek lub forma malarska. 

3. Format pracy A4 lub A3. 

4. Gotową pracę konkursową należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć do 

sekretariatu szkoły, najpóźniej do dnia 3 marca 2023 r., wraz z wypełnionym  

i podpisanym zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 



do Regulaminu. Zgłoszenie w imieniu uczestnika Konkursu wypełnia jego opiekun 

prawny.  

5. Prace niespełniające zasad uczestnictwa w Konkursie nie będą podlegały ocenie. 

6. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. Nie będą oceniane prace 

zbiorowe. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich 

na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa w terminie: 4 - 20 marca 2023 r. 

dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wyłoni laureatów Konkursu. 

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 21 marca 2023 r., 

podczas przedstawienia dla dzieci pt. „ Bajka o instrumentach muzycznych”, o 

godzinie 17.00, w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola 

Szymanowskiego w Płocku (ul. Kolegialna 23). 

IV.  NAGRODY 

1. Laureaci konkursu i autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody zostaną przekazane w dniu 21 marca 2023 r., podczas przedstawienia dla 

dzieci pt. „ Bajka o instrumentach muzycznych”, które rozpocznie się o godz. 

17.00, w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola 

Szymanowskiego w Płocku (ul. Kolegialna 23). 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

V.   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgłoszenie i udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika (podanych w zgłoszeniu 

do Konkursu) przez Organizatorów ww. Konkursu, tj. Ogólnokształcącą Szkołę 

Muzyczną I i II st. w Płocku, w tym na ich udostępnianie w ramach informacji 

zamieszczanych: 



- na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych Organizatorów,  

- w informacjach prasowych dotyczących Konkursu,  

- na nośnikach audio i video z udziałem uczestników Konkursu na zasadach 

zgodnych z ogólnym rozporządzeniem 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 (zw. dalej RODO) (Dz. Urz. UE L  

z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1). 

2. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu podany przez 

Organizatorów.  

3. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

oraz, że mam prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celu publikacji 

wyników Konkursu w mediach. Wiem ponadto, że wyrażona zgoda może zostać  

w każdym czasie odwołana, przy czym konsekwencją tego byłaby niemożliwość 

dalszego mojego uczestnictwa. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody, na publikację wszystkich prac konkursowych z podaniem 

imienia, nazwiska oraz wieku uczestnika Konkursu podczas ogłoszenia wyników: 

 - w sali koncertowej,  

- na stronach internetowych: www.muzycznaplock.pl, www.gov.pl/psmplock,  

- w mediach społecznościowych Organizatora oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I 

i II stopnia Instagramie oraz profilu Facebook’owym Ogólnokształcącej, a także w 

informacji prasowej, przesyłanej do mediów. 

2. Kontakt z Organizatorem: 

• Telefon - przez sekretariat szkoły: (24) 262-24-70,  

• e-mail - bezpośrednio z koordynatorką Konkursu: marlenakozinska@wp.pl 

http://www.muzycznaplock.pl
http://www.gov.pl/psmplock

