
PLANETA POKOJU

konkurs plastyczny

1. Zasady konkursu

1. Konkurs plastyczny konkurs organizowany jest w ramach realizacji międzynarodowego projektu

pn.  "CitiPart  -  Partnerstwo  miast przeciw  ekstremizmowi  populizmowi"  finansowanego  ze

środków Komisji Europejskiej (Program "Europa dla Obywateli") i  skierowany jest do uczniów

sosnowieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Tematem pracy plastycznej powinno być propagowanie wizji świata bez wojen i konfliktów, bez

cierpienia i przemocy, świata ludzi szczęśliwych i nastawionych do siebie przyjaźnie.

3. Dostarczane prace powinny być wykonane samodzielnie. 

4. Do  każdej  zgłaszanej  do  konkursu  pracy  plastycznej  powinna  zostać  dołączona  karta

zgłoszeniowa:



Imię i nazwisko uczestnika:
Wiek:
Nazwa szkoły/placówki:
e-mail placówki:
Imię i nazwisko nauczyciela:
e-mail nauczyciela:
Telefon kontaktowy:

5. Jedna placówka może z każdej kategorii dostarczyć nieograniczona liczbę prac. Do dostarczonych

prac powinna zostać dołączona lista zbiorcza uczestników konkursu (z podziałem na kategorie). 

6. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna, ale wielkość pracy nie może być większa od

formatu: A2.

7. Ocenie  podlegać  będą:  zgodność  pracy z  tematem,  oryginalność  w realizacji  tematu,  wartość

estetyczna i wkład pracy.

8. Organizator  konkursu  przewiduje  nagrody  dla  laureatów  w  poszczególnych  kategoriach

wiekowych:

Kategoria I - szkoły podstawowe klasy 1-3, 

Kategoria II - szkoły podstawowe klasy 4-6,

Kategoria III - gimnazja, 

2. Organizator konkursu

1. Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 we współpracy z II

LO i ZSO nr 2 oraz Urzędem Miasta Sosnowca.

2. Adres organizatora: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1

ul. Grabowa 2

41 – 200 Grabowa

Tel. (32) 2651197, 601962482

3. Organizator  powoła  jury,  które  rozstrzygnie  konkurs  i  przyzna  nagrody  główne  

oraz wyróżnienia. 

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  reprodukcji  i  ekspozycji  prac  w  materiałach  

i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. 



5. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania nadesłanych do konkursu prac zainteresowanym

instytucjom, celem ekspozycji w galeriach i na wystawach.

6. Wszystkie prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora.

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dostarczonych  prac,  powstałe  

w wyniku transportu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 3. Terminy konkursu

1. Dostarczenie prac: do 6 lutego 2017 r.

2. Do  27 lutego 2017 r. komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs

wyłaniając jego laureatów. 

3. Laureaci  konkursu  zostaną  zaproszeni  do  Urzędu  Miasta  na  uroczystość  wręczenia  nagród  i

wyróżnień. O terminie zostaną poinformowani w odrębnym zawiadomieniu.

4. Po ogłoszeniu wyników konkursu, prace laureatów będą eksponowane w holu Urzędu Miejskiego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Marta Lachor-Winiarska.

Tel. 608679130 

e-mail: m.lachor@korczak.edu.pl

Nadesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków zapisanych w regulaminie.
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