
Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału 

w konkursie plastycznym 

 

„Ilustrujemy dzieła Patrona” 
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego 

 

§ 1 Cele konkursu:  

- upowszechnienie wiedzy nt. twórczości Adama Mickiewicza 

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.  

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów,  

- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;  

- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, 

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności.  
 

§ 2 Organizator:  

Organizatorem konkursu są nauczycielki I LO w Kolnie: Bogumiła Sokołowska i Katarzyna Raszczyk.  
 

§ 3 Uczestnicy konkursu:  

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I - III I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kol-

nie. 
 

§ 4 Warunki przystąpienia do Konkursu:  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie ilustracji do wybranego utworu Adama Mickiewicza i przesłanie 

zdjęcia pracy w terminie do 20 stycznia 2021 na adres bsok@op.pl  

1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.  

2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trze-

cich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, 

że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.  

3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach 

informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają 

zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświad-

czeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.  
 

§ 5 Technika i forma prac: Technika dowolna: farby, pastele, ołówek, collage itp. 

Format pracy: dowolny  
 

§ 6 Kryteria oceny:  

a) nawiązanie do wskazanego utworu,  

b) oryginalność,  

c) stopień trudności,  

d) jakość wykonania  
 

§ 7 Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko i klasa) oraz zawierać tytuł wybranego utworu i ewentualnie 

odniesienie do wybranej postaci, sceny, wydarzenia lub pejzażu opisanego w utworze.  
 

§ 8 Zdjęcia prac przesyłamy do 20 stycznia 2021 na adres bsok@op.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: konkurs, 

imię, nazwisko i klasę autora pracy. Oryginał pracy powinien zostać złożony w sekretariacie szkoły do dnia 22 stycznia 

2021. W przypadku trudności z dostarczeniem oryginału pracy w tym terminie proszę o kontakt z organizatorkami 

konkursu np. poprzez komunikator. 
 

§ 9 Ocena prac  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 22.01.2021 r.  
 

§ 10 Nagrody:  

Organizator konkursu przewiduje przyznanie autorom trzech najlepszych prac nagród rzeczowych. 
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