
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „JESIEŃ WOKÓŁ NAS” 

ORGANIZATOR 

CCeennttrruumm  RRoozzwwoojjuu  EEdduukkaaccjjii  ""  AALLFFAA  ii  OOMMEEGGAA""  

„Jesień wokół Nas” - wielobarwne korony drzew, spadające liście i owoce z drzew,  krótsze dni,   

a coraz dłuższe wieczory. Częste deszcze i zimniejsze noce. Jesień potrafi być piękna i urzec nas swoją 

urodą. 

 

CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.  

2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.  

3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas 0-VI. 

2. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu  tylko jedną  pracę plastyczną  

3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne. 

4. Każda praca powinna zawierać kartę uczestnika (załącznik nr 1)  

5. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.  

 

ZDJĘCIE PRACY NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES: 

sekretariat@polskaszkolainternetowa.pl z dopiskiem „JESIEŃ WOKÓŁ NAS” 

  w terminie do dnia 05 listopada (środa) 2014 r.  

 

OCENA PRAC 

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa .  

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  

1. Klasy 0 - III  

2. Klasy IV - VI  



KRYTERIA OCENY 

- Estetyka wykonanych prac.  

- Oryginalność, pomysłowość.  

- Zgodność pracy z tematem.  

- Samodzielność w wykonaniu pracy.  

- Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.  

 

KATEGORIE TECHNICZNE 

Technika pracy dowolna. 

Format pracy - kartka A4 

NAGRODY 

1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe  

oraz dyplomy.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 09 listopada (niedziela) 2014r.  

na stronie: www.polskaszkolainternetowa.pl   

oraz na FunPage Facebook www.facebook.com/polskaszkolainternetowa   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.  

2. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.  

3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 

e-mail: sekretariat@polskaszkolainternetowa.pl 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!! 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu Plastycznego 

„Jesień wokół Nas” 

 

KARTA UCZESTNIKA 

Konkursu Plastycznego "Jesień wokół Nas" 

IMIĘ I NAZWISKO WIEK KLASA 

DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA 

OPIEKUN (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY) 

 

 

 

 


