
KONKURS PLASTYCZNY 

„JODŁOWA- MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

1. Organizatorzy:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

2. Cele konkursu:

- kształtowanie pozytywnego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych
stron, ukazanie piękna gminy Jodłowa za pomocą różnych technik plastycznych,

-  prezentacja  w  formie  plastycznej  wybranych  zabytków,  ciekawostek,  ważnych  miejsc
związanych z miejscem zamieszkania, piękna krajobrazu, 

- kształtowanie aktywnej, twórczej postawy  wobec sztuki, historii i przyrody własnej 
„małej Ojczyzny”,

- prezentacja możliwości twórczych dzieci,  młodzieży i dorosłych w dziedzinie plastyki, 

 - zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu,

. -  rozwijanie  wrażliwości  estetycznej,   rozwijanie  umiejętności  obserwacji  i  wyrażanie
zaobserwowanych zjawisk za pomocą języka sztuki,

-wymiana  doświadczeń  i  poszerzanie  wiedzy  z  zakresu  różnych  technik  plastycznych.

3.  Uczestnicy konkursu: dzieci, młodzież, dorośli zamieszkali na terenie gminy Jodłowa

 lub związani z nią w inny sposób. Prace oceniane będą w kilku kategoriach wiekowych:

Grupa I ( uczniowie szkół podstawowych z klas 0-VI):

- dzieci z klas 0-III,

- uczniowie klas IV-VI

Grupa II (uczniowie klas VII szkół podstawowych,  klas gimnazjalnych, szkół 
ponadgimnazjalnych, dorośli):

-uczniowie klas VII szkół podstawowych i  klas  gimnazjalnych,

-uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.

4. Warunki uczestnictwa
Zadaniem uczestników konkursu grupy I jest wykonanie w Szkole Podstawowej Nr 1
 w dn. 25. kwietnia (od godz. 12 00)  pracy plastycznej związanej z tematem  konkursu. 



5.  Technika wykonania prac:  dowolna,  płaska (bez materiałów sypkich takich jak kasze,
makarony i plastelina), dobrana tak, by uczeń mógł ukończyć pracę w ciągu 90 minut,
format A4 - A3.

6. Każdy  uczestnik  przyjeżdża  do  siedziby  Organizatora  z  kompletem  materiałów
potrzebnych do wykonania pracy . Uczestnicy wykonują prace indywidualnie. 

7. Na konkurs szkoła może zgłosić liczbę osób nie większą niż 20% uczniów szkoły w danej
kategorii.  Eliminacje  do konkursu przeprowadza każda szkoła  wg przyjętych w placówce
zasad. Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej Nr 1
 do dnia  20. kwietnia  b.r. 

8. Zadaniem uczestników konkursu  grupy II jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej
powiązanej z tematem konkursu. 

9. Technika wykonania prac dowolna, płaska (bez materiałów sypkich i plasteliny),  format -
dowolny.

10. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie  prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą
oceniane). Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

11. Termin dostarczenia prac do siedziby Organizatora (GCKiCz) upływa 24 kwietnia  b.r.

12. Każda  praca  powinna  posiadać  na  odwrocie  metryczkę  zawierającą  imię  i  nazwisko
autora, adres,  kategorię wiekową ,   telefon kontaktowy.
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 2). 
Prac nie należy składać ani zwijać. 

13.  Ocena, prezentacja, nagrody
Prace we wszystkich kategoriach oceni komisja powołana przez Organizatorów. 

Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo zmian w  regulaminie. 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców
gminy Jodłowa  od  6. roku życia.



ZAŁĄCZNIK NR 1
KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM:

„JODŁOWA- MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

Nazwisko i imię autora pracy:……………………………………………………

Kategoria wiekowa/ klasa: ……………………………………………………….

Szkoła: ……………………………………………………………………………

Opiekun (nauczyciel, pod opieką którego powstała praca):  …………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że  zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity ;Dz. U. z.2002 r. nr 101 poz. 926  z późniejszymi zmianami)
wyrażam zgodę na przetwarzanie i  publikację danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszenia  przez  Organizatorów   na  potrzeby  w/w  konkursu.  Oświadczam,  że
zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. W kwestiach spornych
ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy. 

…………………………………………………………………..
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2
KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM:

„JODŁOWA- MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

Nazwisko i imię autora pracy:……………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………

Kategoria wiekowa/ klasa: ……………………………………………………..

Szkoła (jeżeli dotyczy): ……………………………………………………………………

Niniejszym  oświadczam,  że   zgodnie  z  Ustawą  z  29  sierpnia  1997  r.  o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity ;Dz. U. z.2002 r.  nr 101
poz.  926   z  późniejszymi  zmianami) wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i
publikację danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez Organizatorów na
potrzeby  w/w  konkursu.  Oświadczam,  że  zapoznałem się  z  regulaminem konkursu  i
akceptuję jego treść. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.

Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy

…………………………………………………………………..
(podpis pełnoletniego uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego )


