
Regulamin powiatowego Konkursu Plastycznego 

Poezja ks. Jana Twardowskiego źródłem inspiracji dziecięcej. 

 

 

I. Cele konkursu: 

1.  Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości  

ks. Jana Twardowskiego. 

2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży oraz doskonalenie 

umiejętności artystycznych. 

3. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej na piękno literatury i sztuki. 

4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.  

 

II. Zasady konkursu: 

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych Gminy Puławy  

i powiatu puławskiego. 

2. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: - kategoria I: klasy I - III szkoły 

podstawowej - kategoria II: klasy IV – VI i kategoria III: klasy VII-VIII szkoły 

podstawowej. 

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w formacie A-4 zgodnie z tematem konkursu, 

wybierając dowolny wiersz poety. 

4. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, 

bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością 

eksponowania na wystawie konkursowej). 

5. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna być opisana imieniem, nazwiskiem, 

oznaczeniem klasy autora oraz tytułem wybranego wiersza. 

6. Prace konkursowe należy składać do 24.03.2023 r. do sekretariatu szkoły.  

7. Prace oceni komisja konkursowa powołane przez organizatora. 

 Jury w każdej kategorii wyłoni 3 zwycięzców. Autorzy najciekawszych prac zostaną 

nagrodzeni.  

Przy ocenie prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:  

a. zgodność z tematyką konkursu,  

b. oryginalność i pomysłowość, 

c. samodzielność wykonania pracy, 

d. estetykę wykonania.  

8. Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie w Szkole Podstawowej im Żołnierzy 

2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej. 

 

III. Uwagi organizatora: 

1.  Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora.  

2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.  

3. Prace przyniesione po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu, 

zgodą na organizacje wystawy pokonkursowej, publikacją w Internecie oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Musiatowicz, nauczyciel plastyki 

 

Karta zgłoszenia – konkurs plastyczny „Poezja ks. Jana Twardowskiego źródłem inspiracji 

dziecięcej” 

 

 

Nazwa placówki : ……………………………………………………………… 

 

 

Klasa :…………………………………………………………………………… 

 

Tytuł pracy/wiersza :  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna plastycznego : ……………………………………………… 

 

Tel. kontaktowy : ......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w powiatowym konkursie plastycznym "Poezja ks. Jana 

Twardowskiego źródłem inspiracji dziecięcej". Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin. Oświad-

czam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego 

Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000).  

 

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ........................................................................ 

 
 

 


