
Szkolny Konkurs Plastyczny „Gdzie Taboru lśniąca wstęga wije się” 

 

„Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury”. 
 

Seneka Młodszy 

 

 
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Gdzie Taboru lśniąca wstęga wije się” 
 

§1. 

Organizator 

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej: 

Jolanta Pietruszka, Alicja Szymanowska i Waldemar Kilar. 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem dyrektora szkoły Piotra Ciska. 

 

§2. 

Uczestnicy 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny. 

 

§3. 

Cele ogólne 

1. Konkurs jest organizowany z okazji Dnia Patrona. 

2. Celem konkursu jest przede wszystkim: 

• upamiętnienie dzieła życia Anny z Działyńskich Potockiej – uzdrowiska Rymanów, 

• pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci, 

• kształtowanie poczucia estetyki, 

• doskonalenie sprawności manualnych. 

 

§4. 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, wykonaną dowolną techniką (np. 

akwarela, pastel, kredka, węgiel, ołówek) na papierze formatu A3. 

2. Tematem konkursu jest ukazanie oczami dziecka współczesnego Rymanowa Zdroju. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy do organizatorów do dnia 21 maja 2018 roku. 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami 

autora, wcześniej publicznie nieeksponowanymi i nienagradzanymi. 

4. Praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, tytuł pracy, 

imię i nazwisko opiekuna merytorycznego. 
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§5. 

Przebieg konkursu 

1. Prace należy przekazać organizatorowi z załączoną metryczką do dnia 21 maja 2018 roku do 

godz. 8:00. 

2. Wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 2018 roku podczas obchodów Dnia Patrona. 

 

§6. 

Kryteria oceny 

1. Prace uczniów oceni jury wyłonione przez organizatorów konkursu. 

2. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: zgodność z 

tematem, estetyka i wygląd wizualny, oryginalność ujęcia tematu, samodzielność wykonania. 

 

§7. 

Nagrody 

1. Konkurs jest bezpłatny. 

2. Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

Organizatorzy konkursu 

Jolanta Pietruszka, Alicja Szymanowska, Waldemar Kilar 


