
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO

 „Portret Marii Konopnickiej”

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie

plastycznym „Portret Marii Konopnickiej”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny

prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Golach, Gole 51,

96-314 Baranów, zwana dalej „Organizatorem”.

§2. 

CEL KONKURSU

1.Celem konkursu jest przygotowanie przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

portretu patronki szkoły. Spośród zebranych prac zostanie wyłoniony jeden zwycięski projekt.

2. Tematyka konkursu ma na celu również rozwijanie zainteresowania osobą Marii Konopnickiej

wśród  dzieci  i  młodzieży,  popularyzacja  wiedzy  na  temat  patronki  szkoły,  rozwijanie

i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej.

§3.

UCZESTNICY

1. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach.    

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-8.

§4.

PRACA KONKURSOWA

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

a. temat pracy konkursowej – „Portret Marii Konopnickiej”,

b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (duży blok),

c. forma i technika – dowolne,

d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.

2. Udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, 

wystawach, itp.



3. Praca nie może być podpisana z przodu ani z tyłu. Prosimy o dołączenie do pracy metryczki

(imię  i  nazwisko  autora  oraz  klasa)  na  oddzielnej  kartce.  (Metryczkę  można  przyczepić  np.

spinaczem do papieru albo przekazać wychowawcy.)

§5.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. Prace konkursowe należy przynieść do szkoły i przekazać wychowawcy w terminie do dnia 30

września 2020 roku  .  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

§6.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Podczas oceny prac konkursowych powołana komisja będzie brała pod uwagę:

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

c. sposób ujęcia tematu,

d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka.

2. W konkursie zostanie nagrodzona tylko jedna praca. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

Dodatkowo wybrany  portret  zostanie  zeskanowany  cyfrowo  i  jako  grafika  trafi  na  ścianę  na

szkolnym korytarzu.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 09 października 2020r.

4. Wszystkie  prace  zostaną  zaprezentowane  na  stronie  internetowej  szkoły  oraz  na  profilu

społecznościowym.


