
REGULAMIN

Gminnego Konkursu Plastycznego

"Patriotyczne obrazy pieśnią malowane"

10 listopada 2021r.

W obecnym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, z przyczyn epidemicznych, 
nie będzie nam dane spotkać się 

na tradycyjnym już Święcie Pieśni Patriotycznej w Mnikowie, 
dlatego też zachęcamy wszystkich uczniów, 

by pochylić się nad treściami jakie niosą ze sobą tradycyjne pieśni patriotyczne,  
które podarowała nam historia.

Poznajmy je głębiej, zatrzymajmy się nad obrazami, nastrojem, 
emocjami i barwami, ukrytymi w tym wielkim muzycznym dziedzictwie.

1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, 
Mników 13,  32-084 Morawica, tel. 012 280-52-19
e-mail: mnikow@wp.pl

2. Cele konkursu:
- kształtowanie tożsamości narodowej poprzez odkrywanie i poznawanie treści tradycyjnych pieśni patriotycznych,

 - kształtowanie umiejętności tworzenia prac na określony temat, techniką malarską, 

- rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej, 

- odkrywanie własnych możliwości twórczych,

- rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci. 

- odczuwanie radości, zadowolenia i satysfakcji z własnej twórczości i możliwości jej eksponowania dla szerszego 
grona widzów,

3. Temat konkursu:
"Patriotyczne obrazy pieśnią malowane" – należy wybraną techniką malarską lub rysunkową 
przedstawić jedną scenę zawartą w dowolnej tradycyjnej pieśni patriotycznej.

4. Forma konkursu:
Gminny Konkurs Plastyczny

5. Technika pracy plastycznej:
- MALARSTWO lub RYSUNEK do wyboru: farby plakatowe, akwarele, akrylowe, gwasz, tempera, 
pastele suche tylko utrwalone fiksatywą, pastele olejne, kredki akwarelowe, kredki, ołówki
- forma płaska, format pracy A3  /karton, papier, płótno/
-  konkurs nie obejmuje prac przestrzennych /wycinanych, wydzieranych, wyklejanych czymkolwiek/  
także innych formatów /takie prace nie będą uwzględniane/.

mailto:mnikow@wp.pl


6. Adresaci – uczestnicy konkursu:
Uczniowie Szkół Podstawowych terenu Gminy Liszki:
- klasy I-III  - I kategoria wiekowa
- klasy IV -VI  - II kategoria wiekowa
- klasy VII-VIII  - III kategoria wiekowa

7. Warunki uczestnictwa w konkursie:
KAŻDA SZKOŁA WYBIERA PO JEDNEJ najlepszej PRACY Z KAŻDEJ z trzech kategorii 
wiekowych, drogą wewnętrznych eliminacji. 
Prosimy o dostarczenie tylko 3 prac /I, II, III kategoria wiekowa/ z każdej szkoły do naszej 
placówki w MNIKOWIE.

a. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas ze szkół terenu Gminy Liszki
b. Każda placówka, z której dzieci biorą udział w konkursie jest zobowiązana do przesłania listownie lub
dostarczenia do organizatora w inny sposób, karty zgłoszenia /załącznik poniżej/ wraz z opisaną na 
odwrocie pracą. NIE przyjmujemy fotografii prac konkursowych.
c. Każdą pracę należy opisać na odwrocie według wzoru:

- imię i nazwisko autora pracy i kategoria wiekowa
- tytuł pieśni patriotycznej, z której przedstawiona jest scena na obrazie
- wiek dziecka (klasa autora pracy)
- imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela)
- nazwa placówki

d. Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie,
do dnia 10.11.2021 r. /prace dostarczone po terminie, także z winy poczty, nie będą brały udziału 
w konkursie/
e.  Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  udzieleniem  zgody  prawnych  opiekunów  na
przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz upublicznienie dzieła artystycznego on-line.

8. Przebieg konkursu:
a. Termin nasyłania prac: do 10 listopada 2021r.
b. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły organizatora 

najpóźniej do piątku 19.11.2021 r.
c. Prace konkursowe zostaną wystawione u organizatora konkursu oraz upublicznione w formie 

fotografii, w galerii na stronie internetowej szkoły organizatora.
d. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o terminie i sposobie wręczenia nagród

telefonicznie lub mailowo do dnia 19 listopada 2021 r..
9. Ocena prac i nagrody przyznane uczestnikom konkursu:
a. Ocenie i wyborowi najlepszych prac będą podlegać wszystkie dostarczone dokumenty - prace 

plastyczne, które będą prezentować:
- wartość artystyczną
- pomysłowość autora
- oryginalność
- zgodność tematu pracy z tematem przewodnim i regulaminem konkursu

b. Komisja powołana przez organizatora przyzna 3 miejsca w każdej z podanych kategorii wiekowych.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw od regulaminu w przypadkach 
      od niego niezależnych.



KARTA ZGŁOSZENIA

Gminny Konkurs Plastyczny

"Patriotyczne obrazy pieśnią malowane"
10 listopada 2021 r.

MNIKÓW

imię i nazwisko uczestnika                              klasa

tytuł pieśni patriotycznej przedstawionej na obrazie

rodzaj techniki malarskiej

………………………………………………………..                     ……………………….
imię i nazwisko opiekuna artystycznego                                                      kontakt

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....
DANE SZKOŁY /nazwa, adres, telefon, e-mail/

……………………………………………………..
PODPIS RODZICA, PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA*

*Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody prawnych opiekunów na przetwarzanie
danych osobowych dziecka oraz upublicznienie dzieła artystycznego on-line.


