
Regulamin 
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 

Postać Augusta Cieszkowskiego i miejsca z nim związane 

 

I. Informacje ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa  w Wierzonce. 
2. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych.  

II.  Cele konkursu: 

 przybliżenie uczestnikom konkursu postaci, 
                  Augusta Cieszkowskiego, 

 uczczenie 200-setnej rocznicy urodzin i 120-tej rocznicy śmierci, 

  kształtowanie postaw twórczych i kreatywności, 

  prezentacja własnych dokonań twórczych, 

  poszukiwanie nowych środków wyrazu. 
 

III. Adresaci konkursu:  
 

 Uczniowie klas I – III szkół podstawowych. 

 
IV. Technika i wymiar prac: 

 

  przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną 
techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku 
technicznym w formacie A-4, 

 prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne (nie dopuszcza się prac 
zbiorowych). 
 

V. Termin: 

 Termin oddania prac upływa 07.03.2014r.                                                                             

Prace prosimy przesyłać lub dostarczać do Szkoły Podstawowej  w Wierzonce, 
ul. Karłowicka 3, 62-006 Kobylnica.  Każda szkoła może zgłosić do konkursu                 

od 3 do 6 prac. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły przed 
wręczeniem nagród. 

 
VI. Ocena i ogłoszenie wyników konkursu; 

 
1. Organizatorzy powołują komisję konkursową w skład której wchodzą nauczyciele 

oraz członkowie komitetów obchodów 200 rocznicy. 
2. Kryteria oceny prac:  

 zgodność z tematyką,  

 estetyka wykonania pracy, 

 oryginalność. 
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 

  w dniu 26.03.2014 r. o godz. 10.00  w Dworku Augusta Cieszkowskiego                             
w Wierzenicy. 

 



 
 

VII. Nagrody i wyróżnienia. 
 

1. Laureaci I – III miejsca oraz wyróżnieni otrzymują nagrody rzeczowe,                                    
a przygotowujący ich do konkursu nauczyciele – specjalne podziękowania. 

2. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo przyznania większej liczby 
wyróżnień i nagród bądź nieprzyznania ich w ogóle. 

3. Nauczyciel / opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy.         
               

VIII. Postanowienia końcowe : 

1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę. 
2. Praca powinna być wykonana samodzielnie. 
3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do dnia 

zakończenia konkursu. 
4.  Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  
5. Uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę                             

na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych 
uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby 
przeprowadzenia konkursu. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane                            
na wystawę prace  pozostają do dyspozycji organizatorów. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych 
przez uczestników konkursu. 

7. Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym.  
 
 

 
                                                             Zapraszamy do udziału! 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------ tu odciąć 
 
 
 
 

METRYCZKA PRACY 
 

Imię i nazwisko ............................................................. kl. ............ 
Adres placówki ................................................................................ 
Nazwisko opiekuna ......................................................................... 
Tytuł utworu .................................................................................... 


