
 

 
 

Gminny Konkurs plastyczny 
 

PIEKNA NASZA POLSKA… 
 
 

 
 
 

"Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale 

łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.” 

 Roman Dmowski . 
 

 
 

 
I. ORGANIZATOR:  

Organizatorem konkursu  Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne' w Białych Błotach. 
 
II. CELE KONKURSU: 

 

Celem konkursu jest zaprezentowanie oryginalnego spojrzenia na różne aspekty piękna i 

niepowtarzalności przyrody, zabytków, postaci związanych z historią Polski, a także z jej 

współczesną wizją. 

  
1. Kształtowanie postaw i propagowanie treści patriotycznych.,  
2. Krzewienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszej ojczyzny i o historii dążenia 

polaków do wolności. 

3. Rozwijanie kreatywności i wspieranie aktywności artystycznych. 

4. Stworzenie możliwości prezentacji dokonań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców gminy. 

 

 
III. TECHNIKA I FORMAT PRAC:  

 

- malarstwo lub techniki mieszane- prace w kolorze ( płaskie, nie będą brane pod 

uwagę prace wykonane z materiałów sypkich, nietrwałych)- format A3, A2; 

 

- rysunek i grafika- prace w czerni, bieli i szarości (z wyłączeniem technik 

komputerowych)- format A3; 

 

- rzeźba lub forma przestrzenna ( z materiałów trwałych, prace uszkodzone nie będą 

brane pod uwagę)- wielkość powinna ograniczać się do wymiarów: 

 

wysokość- do 70cm 

szerokość- do 40cm 

grubość- do 40 cm.  
 

 
IV. UCZESTNICY: 
 glębokośc 

Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w czterech kategoriach: 

 

  



 

Kategoria I – Szkoła Podstawowa, klasy I-III  
Kategoria II – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI  
Kategoria III – Szkoła Podstawowa, klasy VII i klasy gimnazjalne 

Kategoria IV – Dorośli  i seniorzy.  
 

 
V. OCENA PRAC: 

  
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest 

niepodważalna. Autorzy najciekawszych prac w każdej kategorii zostaną nagrodzeni i 

wyróżnieni. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy nie 

przewidują zaświadczeń i dyplomów za uczestnictwo w konkursie. 

 

 

VI.     TERMINY:  
Prace na konkurs należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć 

osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018 r. na adres: 

  
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a 

86-005 Białe Błota 

ul. Centralna 27  
Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny 

„Piękna nasza Polska...”. 
 

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 

odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a 

w Białych Błotach podczas uroczystych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

-  

O dokładnym terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą 

e-mailową lub telefonicznie.  
O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki, w których będą 

nagrodzeni laureaci. Protokół jury konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej w Białych Błotach: spbb.pl  

 
 

VII. UWAGI ORGANIZATORA: 
 

1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną zgodnie z 

podanym w załączniku wzorem.  
 

2. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.   
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych.  
4. Uczestnicy biorący udział w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na 

publikowanie imion i nazwisk, wizerunku oraz prac w celach promocji konkursu.  
5. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora, prace zbiorowe nie 

będą brane pod uwagę. 

6. Jedna szkoła, lub placówka może zgłosić max 10 prac z każdej kategorii 

wiekowej. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


