
 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Historia Polski w legendach” 

 

1.Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach 

2. Temat konkursu:  

Wykonanie pracy będącej ilustracją do wybranej legendy opowiadającej o historii Polski  

3.  Cele konkursu:  

- uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

- ukazywanie piękna polskich legend, 

- poznawanie historii Polski, 

- rozbudzanie postaw patriotycznych, 

 - rozbudzanie zamiłowań czytelniczych i plastycznych, 

 -  rozwijanie wyobraźni plastycznej, 

4. Warunki uczestnictwa: 

- konkurs jest adresowany do dzieci z klas I –IV szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 

Oleszyce 

- prace należy wykonać samodzielnie 

-prace należy wykonać indywidualnie, nie dopuszcza się prac grupowych, 

- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną, 

- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również 

kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z 

materiałów sypkich i spożywczych).  

- format pracy: dowolny,  nie mniejszy niż A4 

- prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę 

- nie należy oprawiać prac, 

- praca musi być opisana według tabelki będącej załącznikiem do Regulaminu, 

- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej, brak karty 

zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem z Konkursu, 

 

 

 



 

5. Terminarz: 

- prace należy składać w terminie do dnia 6 listopada 2018r. do biblioteki szkolnej, do pani 

Lidii Paryniak  

- decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora, 

- efektem konkursu będzie wystawa prac w czasie uroczystych obchodów Święta Odzyskania 

Niepodległości w 2018 r., podczas których odbędzie się podsumowanie konkursu i rozdanie 

nagród, 

- organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę. 

6. Ocena prac 

- oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora, 

- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, 

twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny ( 

gama kolorystyczna, kompozycja),  

- decyzje Komisji są ostateczne, 

- organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów 

- lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie szkoły 

7. Informacje dodatkowe: 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, 

- organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacania honorariów autorskich, 

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i 

promocyjnych konkursu. 

  



Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

Tytuł legendy 

 

 

Klasa 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

 


