AKTUALNE KONKURSY PLASTYCZNE I LITERACKIE

1. XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom
zapobiegamy”
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na
terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy –
od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i
chorobom zawodowym rolników. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.
Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
I - uczniowie klas 0-III
II- uczniowie klas IV-VIII
Zadanie konkursowe: wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej
płaskiej, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą na rzecz gospodarstwa
rolnego.
Każdą pracę należy na odwrocie trwale opisać imieniem i nazwiskiem autora pracy - uczestnika
konkursu. Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace na konkurs zasadniczo zgłasza
szkoła do której uczęszcza dziecko, a w wyjątkowych wypadkach rodzic/opiekun.
Konkurs jest co najmniej dwuetapowy - wojewódzki i ogólnopolski, na szczeblu wojewódzkim
możliwe jest przeprowadzenie etapu powiatowego. Szkoły biorące udział w konkursie kontaktują się
z najbliższym oddziałem regionalnym KRUS gdzie są dostępne wszystkie informacje na temat
organizacji etapu wojewódzkiego (dane kontaktowe regionalnych oddziałów podano w załączniku do
regulaminu konkursu).
Termin zgłaszania prac do Oddziałów Regionalnych KRUS upływa 31 marca 2021 roku. Decyduje data
wpływu do oddziału.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność,
pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.
Strona konkursu: https://konkursydladzieci.eu/wpcontent/uploads/2021/02/XIkp_regulamin_2021.pdf

2. „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści” –
ogólnopolski konkurs literacki dla dzieci i młodzieży
Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 – Sielec serdecznie zaprasza dzieci z klas VI-VIII
szkoły podstawowej do udziału w konkursie literackim inspirowanym twórczością Stanisława Lema.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
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Konkurs organizowany jest z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, autora literatury science
fiction, ponadczasowego wizjonera, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki
robotów”.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych z terenu całego
kraju.
2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
4. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021 r., a kończy 31.03.2021 r.
Tytuł: „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści”
Opowiadanie lub bajka ma stanowić nawiązanie do „Bajek robotów” Stanisława Lema, ma być pewną
formą kontynuacji zbioru opowiadań autora.
Forma pracy: opowiadanie lub bajka
Technika wykonania: Tekst pisany w dowolnym programie tekstowym – font Times New Roman 12,
interlinia 1,5
Każdy autor może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie lub bajkę, które nie było wcześniej
publikowane i nagradzane.
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać do 31 marca 2021 r. na
adres mailowy: f4@biblioteka.sosnowiec.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka
Publiczna, Filia nr 4, ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Bajek robotów ciąg
dalszy” (decyduje data na stemplu).
Strona konkursu: https://konkursydladzieci.eu/wp-content/uploads/2021/02/Bajek-robot%C3%B3wci%C4%85g-dalszy-czyli-kosmiczne-opowie%C5%9Bci-regulamin-konkursu-literackiego.doc

3. Ogólnopolski konkurs plastyczny 2021 #NaszaFlagaPL
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych. Organizatorami
konkursu są Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
ZASADY KONKURSU
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch
grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „230 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja”. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub
biało-czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane).
TEMATY PRAC KONKURSOWYCH
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.
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2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja
3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej
małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
4. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa
pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920r.).
5. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.
Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki
elektroniczne.
Prace nie mogą być grupowe. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. Proponowaną formę
przygotowania prac konkursowych jest wspólne wykonanie ich w ramach zajęć szkolnych, pod
opieką nauczyciela. Następnie prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez
rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy
nadesłać w terminie do 12 kwietnia 2021 r., wypełniając formularz na stronie internetowej
konkursu.
Aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka opiekunowie prawni w formularzu
konkursowym zaznaczają odpowiednie pole (nie należy wysyłać zgody w formie papierowej ani skanu
mailowo).
Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy.
Strona konkursu: https://naszaflaga.pl/wp-content/uploads/2021/02/Konkurs-plastyczny-2021regulamin_19_01_2021_v_4.pdf

4. I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KOCI
ŚWIAT”
Koci Świat to cała gama charakterów, osobowości, indywidualności. Są Koty nieśmiałe, ostrożne,
lękliwe, są Koty odważne, pewne siebie i ufne… Są Koty pięknie zaopiekowane, kochane, przytulane i
głaskane, ale tuż obok, może bardzo niedaleko, są Koty bezdomne, głodne, chore, czekające na Twój
przyjazny gest. Pamiętajcie o wszystkich Kocurach, bądźcie odpowiedzialni i pomagajcie – zawsze,
gdy tylko możecie!
Pokażcie nam jakie Koty znacie i kochacie, o jakich marzycie, jakie wspominacie, jakie tulą się do
Was w snach…
Z ogromną niecierpliwością czekamy na Wasze prace!!!
Cele konkursu:





inspirowanie do pracy twórczej,
rozbudzanie zainteresowania kocią naturą,
uwrażliwianie na los bezdomnych, porzuconych zwierząt,
rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
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Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, średnich, placówek oświatowo –
wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, DPS-ów, domów kultury, Specjalnych Ośrodków
Szkolno – Wychowawczych oraz wszystkich zainteresowanych osób.
Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach wiekowych:





9-12 lat
13-16 lat
16-19 lat
powyżej 19 lat

Warunki uczestnictwa:.














Wszystkie prace powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu.
Nie przyjmujemy prac grupowych.
Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac.
Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2
Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi autora (w przypadku prac
przestrzennych również należy przymocować/przywiązać np. przy pomocy sznureczka
metryczkę).
Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
Prace nagrodzone oraz wyróżnione, a także lista laureatów zostaną opublikowane na stronie
internetowej Ośrodka oraz stronie Facebook.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez wypłacania honorariów autorskich w celach promocyjnych ( np. w prasie, telewizji, na
stronach internetowych, wydawnictwach drukowanych czy elektronicznych).
Zgłaszając swoją pracę do Konkursu, każdy z uczestników wyraża zgodę na nieodpłatne
przekazanie jej na wskazany przez Organizatora cel charytatywny – wsparcie schroniska
dla bezdomnych zwierząt (np. zakup karmy dla kociaków).
Każdy uczestnik jest zobligowany do przesłania zgody na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) – tekst oświadczenia w załączeniu
do regulaminu konkursu (strona 4, 5, 6).

Technika i format prac:



Technika dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, ceramika, collage itp.)
Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A-4 i nie większy niż A-3.

Prace przestrzenne np. rzeźba : maksymalna wielkość 50 × 50cm


PRACE PRZEKRACZAJĄCE DOZWOLONY FORMAT ORAZ WYKONANE W TECHNIKACH
NIETRWAŁYCH (np. wyklejane kaszą, makaronem, plasteliną) NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ
PRZY OCENIE JURY.

Metryczka
Na odwrocie pracy plastycznej oraz przy pracy przestrzennej np. ceramicznej należy umieścić kartę
informacyjną (metryczkę) z następującymi danymi autora:
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Imię i nazwisko autora pracy
Wiek
Nazwę i adres placówki oraz numer telefonu, email
Imię i nazwisko instruktora, pod którego kierunkiem pracę wykonano.

Kryteria oceny prac:




Estetyka wykonania prac, oryginalność i zaangażowanie.
Zgodność z tematem konkursu.
Samodzielność wykonania prac.

Terminarz:
W konkursie obowiązują następujące terminy:





do 23 kwietnia 2021r. – termin nadsyłania prac konkursowych (liczy się data stempla
pocztowego).
od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021r. – obrady Jury konkursowego
od 30 kwietnia do 7 maja 2021r. – powiadomienie Laureatów o wynikach Konkursu
do 21 maja 2021r. – przesłanie dyplomów oraz nagród Laureatom Konkursu.

Prace należy składać osobiście w Ośrodku lub przesyłać na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Św. Franciszka z Asyżu w Kęble
Kębło 7
24 – 160 Wąwolnica
(z dopiskiem konkurs „KOCI ŚWIAT” )
Rozstrzygnięcie konkursu:




Informacja o wynikach Konkursu/lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora http://soswkeblo.pl/ , dodatkowo zdobywcy nagród i wyróżnień
zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej.
W związku z sytuacją epidemiologiczno-sanitarną Organizator nie przewiduje uroczystości
wręczenia nagród Laureatom na terenie Ośrodka, zastrzega sobie również możliwość
zorganizowania wystawy wyłącznie w formie publikacji na stronie internetowej SOSW.

Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni
go akceptuje.
Wszelkie pytania odnośnie Konkursu prosimy kierować do: p. Renaty Kruk tel. 605 681 708
Strona konkursu: https://konkursydladzieci.eu/wp-content/uploads/2021/02/KOCI-%C5%9AWIAT-IEDYCJA-OG%C3%93LNOPOLSKIEGO-KONKURSU-PLASTYCZNEGO.pdf
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5. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „AUTOPORTRET, CZYLI
PORTRET WŁASNY” VI EDYCJA
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach
wychowania pozaszkolnego w wieku od 7 do 26 lat.
I KATEGORIA od 7-9 lat,
II KATEGORIA od 10 – 13 lat,
III KATEGORIA od 14 – 17 lat,
IV KATEGORIA od 18 – 21 lat,
V KATEGORIA od 22-26 lat,
Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno - intelektualnej formy
wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Młodzi twórcy pod okiem
opiekunów artystycznych mają możliwość symbolicznego wyrażenia, przedstawienia siebie za pomocą
środków wyrazu plastycznego.
Autoportret, czyli portret własny
Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma
przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość takim jakim się jest w środku i na
zewnątrz.
Zastanawiając się nad istotą Autoportretu. Trudno nie dojść do wniosku, że jest to jeden z
najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. Prawdziwy Autoportret to
jest obraz na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci. Za pomocą Autoportretu
możemy opowiedzieć światu o sobie. Pierwsze Autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a od
renesansu malowanie ich stało się coraz bardziej rozpowszechnione i trwa do dzisiaj. Wielu artystów
malowało Autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn,
m.in. Rembrandt van Rijn, Tamara Łempicka, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Vincent van Gogh,
Albrecht Dürer, Francis Bacon, Frida Kahlo, Egon Schiele, Amadeo Mogiliani, Rafael Santi, Lucian
Freud, Salavador Dali, Andy Warhol, Stanisław Wyspiański, Witkacy, Jacek Malczewski... Dojrzali,
wrażliwi artyści portretują siebie samych, by dotrzeć do głębi swojej duszy, by zrozumieć istotę
człowieczeństwa.
Wraz z erą nowych środków przekazu nadeszła też nowa moda. Uczestnicząc w masowej
komunikacji często chcemy być zauważonymi. Dobrze czy źle, byle być widocznym. Selfie, czyli
autoportret zazwyczaj wykonywany z trzymanego w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu
komórkowego, który trafia do sieci stał się przebojem tego świata. Specjalistami tej formy
wypowiedzi najczęściej są ludzie młodzi, ci którzy mniemają że mają coś do pokazania. Zastanówmy
się więc nad tym jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślą nasz stosunek do życia i
czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret jest portretem
psychologicznym. Ważna jest tu więc autorefleksja o sobie, o swoim charakterze, zachowaniu,
upodobaniach. Nasuwa się też pytanie – jak widzimy siebie my sami, a jak postrzegają nas inni?
Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.
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Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną prace formatu od A3 do 100x70.
Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:
Malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, gwasze, itp.)
Rysunkowej (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, promarkery, węgiel, it.p)
Graficznej (grafika warsztatowa, grafika komputerowa, itp.)
Forma przestrzenna (rzeźba, płaskorzeźba, asamblaż, instalacje, itp.)
Technika własna ( mozaika, collage, batik, itp.)
Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie (załącznik 1 - Karta informacyjna).
Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i staja się własnością organizatora.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w
celach promocyjnych (załącznik 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA).
Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii wiekowej.
UWAGA, ZMIANA:
Konkurs zostaje przedłużony do 7 maja 2021 roku. Organizatorzy przywracają też tradycyjną formę
zgłaszania prac na konkurs czyli drogą pocztową.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Chełmińska 104
86-300 Grudziądz
Z dopiskiem Autoportret, czyli portret własny VI edycja.

Strona
konkursu:
https://konkursydladzieci.eu/wp-content/uploads/2020/03/KONKURSPLASTYCZNY-VI-wysy%C5%82anie-drog%C4%85-elektroniczn%C4%85.pdf

6. 8 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ZABIERZ MNIE TAM
WYOBRAŹNIĄ 2021
I. Do udziału w konkursie zaprasza Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Konkurs jest adresowany do
dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat i ma zasięg ogólnopolski.
II. Temat
Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY”.
Zadanie konkursowe polega na zilustrowaniu tego hasła.
III. Nagroda
Udział w wystawie prac laureatów konkursu, medale, dyplomy, broszury pokonkursowe.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek m. in.
domów kultury, szkół, pracowni plastycznych etc.
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2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną płaską techniką
plastyczną /techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, mieszane/
3. Format pracy nie może przekroczyć formatu A3 tzn., że dopuszczalny jest każdy mniejszy
bądź równy temu format pracy plastycznej.
4. Prace podzielone zostaną na kategorie wiekowe o łącznej rozpiętości 5-16 lat.
5. Nie dopuszcza się prac zbiorowych oraz przestrzennych.
6. Prace nadesłane na konkurs winny być opisane i zabezpieczone przed zniszczeniem i zawierać
kompletnie wypełniony Załącznik 1 / KARTA ZGŁOSZENIA, KLAUZULA INFORMACYJNA
regulaminu, strona 3-4/. Prace na odwrocie należy opisać czytelnie według poniższego
schematu:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA.....................................................................WIEK.................
NAZWA PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ …............................................................................
TELEFON ............................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA.....................................................................................

7. Prace spełniające warunki formalne oceni jury, które wyłoni laureatów.
Decyzje jury są ostateczne.
Konkurs rozpoczyna się 01.02.2021 roku. Zgłaszanie prac do konkursu upływa z dniem
14.05.2021 /termin wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora/. Wyniki konkursu opublikowane
zostaną do dnia 25.05.2021 a jego podsumowanie, dekoracja laureatów oraz wystawa on-line,
zaplanowane są na początek czerwca 2021 roku.
Prace należy przekazać na adres Organizatora konkursu:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
UL. KOPERNIKA 45
95-015 GŁOWNO.
Strona konkursu: https://mokglowno.webnode.com/_files/200120184303c0303c2/REGULAMIN%208%20Konkursu%20ZMTW%202021%20KOLOROWY%20ZAWR%C3%93T
%20G%C5%81OWY.pdf

7. XVIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI
PLASTYCZNEJ: „ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH” –
„NAŁĘCZÓW W OCZACH DZIECKA”
Szkoła Podstawowa w Nałęczowie serdecznie zaprasza do udziału w XVIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej z cyklu „Świat w oczach najmłodszych”
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele
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W tegorocznej edycji zachęcamy Was do poznania naszej urokliwej, uzdrowiskowej miejscowości.
Nałęczów posiada najpiękniejszą w województwie roślinność, z nastrojowymi alejkami, dzikimi
zakątkami leśnymi i urokliwymi wąwozami. Nałęczów to także specyficzna architektura i natchnienie
dla wielu znanych pisarzy i malarzy. Zapraszamy Was do poznania i zaprezentowania naszej
miejscowości oczyma Waszej wyobraźni…
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- wiek uczestników: od 3 do 9 lat (do klasy III szkoły podstawowej włącznie),
- technika wykonania prac: malarstwo lub rysunek
- format prac: A 3,
Każdy uczestnik może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.
Prace zgłaszane na konkurs powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru:
imię i nazwisko autora pracy,
wiek, klasa,
nazwa i adres placówki, telefon, e-mail,
imię i nazwisko opiekuna.
Organizatorzy bardzo proszą o czytelne wpisy w metryczce pracy, najlepiej pismem drukowanym.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczne
dotarcie przesyłki do Szkoły Podstawowej w Nałęczowie najpóźniej do dnia 15 maja 2021r.
ADRES: Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów
z dopiskiem na opakowaniu: „Nałęczów w oczach dziecka”

Wyniki
konkursu
zamieszczone
zostaną
Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2021r.

na

stronie

www.sp.naleczow.pl

Strona konkursu: http://sp.naleczow.pl/wpcontent/uploads/dokumenty_konkursy/regulamin_xviii_edycji.docx

8. V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra
Fredry w Malarstwie i Rysunku”
Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków mają przyjemność
zaprosić dzieci i młodzież do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Dzieła
Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku". Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych i średnich.

AKTUALNE KONKURSY PLASTYCZNE I LITERACKIE
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy 1-4 szkoły podstawowej
- klasy 5-8 szkoły podstawowej
- szkoły średnie
Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej konkretnym dziełem A. Fredry
(wierszem, bajką, komedią, etc.)
Format pracy: A-3
Technika wykonania pracy: rysunkowa (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarska (pastele olejne,
farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe)
Uwaga: praca NIE może być oprawiona.
Każdy uczestnik może złożyć TYLKO JEDNĄ pracę. Praca musi być wykonana indywidualnie,
organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych. Do pracy musi być przyklejona (na odwrocie),
wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa (Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).
Prace z dopiskiem Konkurs Plastyczny ”DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I
RYSUNKU” należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w
nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 roku; o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia
pracy.
Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: 22732 08 76
E-mail: nok@nowydwormaz.pl
Strona konkursu:
https://www.nok.nowydwormaz.pl/attachments/article/1614/REGULAMIN%20Dzie%C5%82a%20A%
20Fredry%202021.pdf

