Regulamin
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
„Biało – czerwono – dumnie i narodowo”
w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
w ramach V edycji przedsięwzięcia
„Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”
I. Tematyka konkursu
Konkurs wiąże się z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Inspiracją do wykonywania prac plastycznych mogą być:
 tekst wiersza Tadeusza Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” (1912),
 dzieła polskich malarzy historycznych o treściach patriotycznych, np. Jana Matejki, Wojciecha
Kossaka, Józefa Brandta, Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego i innych,
 reprodukcje, obrazy przedstawiające godło i flagę Polski, dawne sztandary, banderę wojskową
i cywilną na statkach, różne formy lotniczej szachownicy, opaski i flagi z okresu II wojny
światowej ze znakiem Polski Walczącej, historyczne i współczesne kokardy narodowe,
 przykłady plakatów wybitnych twórców polskich z okresu dwudziestolecia międzywojennego
i polskiej szkoły plakatu z drugiej połowy XX wieku ( dotyczy III kategorii wiekowej)
II. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej
38 – 322 Łużna 723
Koordynator konkursu: mgr Marta Michalik
Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej: tel. kom. 48 664 754 053,
tel. stacjonarny 18 35 43 390
adres e-mailowy: konkursy_ojczyzna@wp.pl
III. Cele konkursu:
 promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu,
 kształtowanie poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej oraz szacunku wobec własnego
państwa,
 przypomnienie znaczenia i formy plastycznej symboli narodowych,
 przybliżenie uczniom dziedziny sztuk plastycznych jaką jest grafika użytkowa,
 kształtowanie umiejętności projektowania graficznego (dostrzegania związku obrazu, znaku
graficznego z liternictwem w grafice użytkowej),
 pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności i ekspresji twórczej.

IV. Warunki uczestnictwa:
1.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych (województwo
małopolskie: powiat gorlicki, limanowski, tarnowski, nowosądecki, nowotarski, Miasto Nowy
Sącz, Miasto Tarnów, województwo podkarpackie: powiat jasielski).

2.

Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
„Biało – czerwone kwiaty dla mojej Ojczyzny”.
Tematem pracy jest wykonanie laurki, kartki okolicznościowej, klombu, bukietu, wieńca, girlandy,
kotylionu, itp. w barwach narodowych z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Kompozycję można wzbogacić szarfą z hasłem czy liśćmi.
Technika wykonania:
dowolne techniki płaskie, półprzestrzenne i przestrzenne, np. techniki malarskie, rysunkowe,
graficzne, kolaż, techniki mieszane, wyklejanki, wydzieranki, techniki origami, makieta, rękodzieło
artystyczne. Format pracy dowolny.
II kategoria – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
„Znaczek pocztowy”.
Tematem pracy jest zaprojektowanie znaczka pocztowego z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
W projektach można wykorzystać barwy, znaki i symbole narodowe oraz liternictwo.
Technika wykonania:
dowolne, płaskie techniki malarskie, rysunkowe, graficzne, kolaż, batik, techniki mieszane,
wyklejanki, wydzieranki, płaskie origami, wycinanki, grafika komputerowa.
Minimum: A3 (297x420)
Maksimum: B2 (500x700)
III kategoria - uczniowie klas VII szkoły podstawowej i klasy II i III gimnazjum
„Plakat okolicznościowy”.
Tematem pracy jest zaprojektowanie plakatu upamiętniającego doniosłe wydarzenie jakim jest
setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i odnoszący się do hasła konkursu.
W projektach można wykorzystać barwy, znaki i symbole narodowe oraz liternictwo.
Technika wykonania:
dowolne, płaskie techniki malarskie, rysunkowe, graficzne, kolaż, batik, techniki mieszane,
wyklejanki, wydzieranki, płaskie origami, wycinanki, grafika komputerowa.
Minimum: A3 (297x420)
Maksimum: B2 (500x700)

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
4. Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie. Muszą to być prace własne, nigdzie
wcześniej niepublikowane, nie przedstawiane w innych konkursach.
5. Format prac (dotyczy II I III kategorii wiekowej ):
Minimum: A3 (297x420)
Maksimum: B2 (500x700)
Każda praca powinna posiadać na odwrocie czytelną informację wykonaną pismem
drukowanym według wzoru:
Imię i nazwisko autora;

Wiek autora:
Klasę i kategorię:
Nazwę i adres szkoły:
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna:

6. Nadesłane do konkursu prace powinny być wykonane z materiałów trwałych i w taki sposób,
aby nie uległy zniszczeniu w czasie transportu. Prace uszkodzone nie będą brały udziału
w konkursie. Nie jest wymagana oprawa prac.
7. Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac w każdej kategorii wiekowej, dlatego należy
we własnym zakresie dokonać wcześniejszego wyboru prac w etapach szkolnych.
8. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły do konkursu na zbiorowym formularzu
zgłoszenia (załącznik nr 1) do 30 listopada 2017r. (może to być jeden formularz dotyczący
informacji o wszystkich konkursach ze szkoły).
Zgłoszenie należy dokonać na adres kontaktowy: konkursy_ojczyzna@wp.pl
V. Termin nadsyłania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać do organizatora do dnia
09 lutego 2018 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej
38 – 322 Łużna 723
Z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
Do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią szkoły.
VI. Ocena prac:
Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac według przyjętych kryteriów
w dniu 23 marca 2018 r. przyznając nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikując prace na wystawę
pokonkursową.

VII. Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników nastąpi drogą elektroniczną, a wręczenie nagród odbędzie się podczas
Uroczystej Gali (podsumowaniu przedsięwzięcia), o której laureaci zostaną powiadomieni
odrębnym pismem.
VIII. Uwagi końcowe:
Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
Organizator nie wysyła nagród i dyplomów, można je odebrać osobiście do 22 czerwca 2018 r.
w siedzibie szkoły.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami.
Dodatkowych informacji udziela mgr Marta Michalik – koordynator konkursu – tel.18/3543390.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia (zbiorowy)

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Adres e –mail: ………………………………………………………………………………….……….
Telefon:………………………………………………………………………………………………….
Dyrektor: ( imię i nazwisko) …………………………………………………………………………

Szkoła przystępuje do wybranych konkursów


Konkurs historyczny: ( kat. I)

( właściwe zakreślić)

kl. IV-VI SP

TAK / NIE

(kat. II) kl. VII SP ,

kl. II – III G

TAK / NIE



Konkurs religijny:

kl. VII SP ,

kl. II – III G

TAK / NIE



Konkurs piosenki:

kl. VI- VII SP,

kl. II – III G

TAK / NIE



Konkurs plastyczny:

(kat. I)

kl. I-III SP

TAK / NIE

(kat. II)

kl. IV-VI SP

TAK / NIE

(kat .III) kl. VII SP ,


Konkurs fotograficzny (kat. I)

kl. II – III G

kl. IV-VI SP

(kat. II) kl. VII SP ,

TAK / NIE

TAK / NIE
kl. II – III G

TAK / NIE

Proszę o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres e-mail : konkursy_ojczyzna@wp.pl

