
Konkurs Plastyczny „Down the Road w kolorach palety”. 

Dyrekcja i Nauczyciele Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola 

Integracyjnego w Trzebnicy zapraszają uczniów klas I-III, IV-VIII oraz grupy „0” i dzieci 

pięcioletnie, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów 

Samopomocy, wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Plastycznym „Down the 

Road, w kolorach palety”. 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

2. Zainteresowanie uczniów problematyką niepełnosprawności, szczególnie osób 

z Zespołem Downa. 

3. Propagowanie włączania osób niepełnosprawnych do życia społecznego. 

4. Konkurs nawiązuje do programu telewizyjnego „Down the Road. Zespół w trasie” 

pokazującego dorosłe osoby z Zespołem Downa. 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, klas IV - VIII oraz grup „0”  

i dla dzieci pięcioletnich, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Opieki 

Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy. 

2. Każdy uczestnik konkursu indywidualnie lub grupowo może nadesłać tylko jedną 

pracę, która musi być podpisana. 

3. Prace mają nawiązywać tematycznie do programu „Down the Road. Zespół w 

trasie” i przedstawiać przygodę jednego ( kilku ) z bohaterów programu. Prace nie 

mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. 

cliparty lub zeskanowane ilustracje. 

4. Technika wykonania prac: 

a) plastyczna (farby, kredki, plastelina, wycinanki, wydzieranki, itp.); 

b) format: A – 3. 

5. Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć w załączniku następujące informacje: 

a) Imię i nazwisko autora ( lub autorów – maksymalnie 3), klasę lub wiek; 

b) Adres autora pracy, telefon; 

c) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Znajduje się w uwagach 

końcowych.  

6. Każda praca plastyczna powinna być sfotografowana lub zeskanowana oraz opisana 

i przesłana mailowo do 30.04.2020r. na adres: przedszkole_integracyjne”@wp.pl 

lub sekretariat@man.edu.pl, jako załącznik. W temacie wiadomości proszę wpisać: 

Konkurs Plastyczny „Down the Road, w kolorach palety”  

mailto:sekretariat@man.edu.pl


7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.05.2020 o godzinie 10.00. O wynikach 

zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. 

8. Każda praca biorąca udział w konkursie będzie poddana 2-u stopniowej ocenie. 

9. Jury organizatora konkursu w składzie 4 nauczycieli, z nadesłanych prac wybierze po 

5 prac w każdej grupie wiekowej, które zostaną przekazane do II stopnia oceny. 

10. II stopień oceny: prace zostaną przesłane drogą mailową do Przemka 

Kossakowskiego, który wybierze w każdej grupie wiekowej po 3 najciekawsze prace. 

11. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami, nagrodami rzeczowymi, 

zdjęciem promującym program „Down the Road Zespół w trasie” z autografem 

Przemka Kossakowskiego 

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wystąpienia o przesłanie nagrodzonych 

prac na adres organizatora. Wszystkie nagrodzone prace zostaną umieszczone na 

stronie internetowej organizatora 

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do umieszczania nadesłanych prac na 

stronie internetowej placówki i w prasie lokalnej. 

14. Kryteria oceny: 

a) Poziom artystyczny wykonanej pracy; 

b) Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania, 

samodzielność; 

c) Stopień nawiązania do przygód przeżytych przez bohaterów w programie 

„Down the Road. Zespół w trasie”. 

15. Uwagi końcowe: 

a) Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu. Prace nadesłane na 

konkurs przechodzą na własność Organizatorów; 

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania 

nadesłanych prac w całości lub części. 

c) Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Ogólnego  

o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji  

i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych 

organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa; 

d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych;  

16. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 


