
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,MOJA MAMA” 

  

Organizator: 

 Starostwo Powiatowe w Kępnie 

 Cel konkursu: 

 popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych; 

 kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej; 

 rozwijanie kreatywności uczestników konkursu; 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych; 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką konkursu. 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół  

ponadpodstawowych 

Kategorie wiekowe: 

 dzieci z przedszkoli, zerówek (3 latki – 6 latki) 

 uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III) 

 uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI) 

 uczniowie szkół podstawowych (klasy VII – VIII) 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych 

Warunki uczestnictwa: 

 Technika wykonania: techniki płaskie: rysunek, malarstwo, grafika 

 Format pracy: A4 

 Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu 

 Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną 

 Prac nie należy oprawiać 

 Nie przewiduje się prac przestrzennych 

 Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

uczestnika konkursu, wiek, numer telefonu placówki, nazwę placówki, do której 

uczestnik uczęszcza, imię nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonano 

pracę. 

 

 

 



(formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

Opis pracy prosimy wypełnienie drukowanymi literami wg niżej zamieszczonego wzoru oraz 

przyklejenie na rewersie pracy konkursowej. 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

Terminy: 

Prace należy wysłać na adres Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi ul. Katowicka 8, 

 63-648 Słupia pod Kępnem do dnia: 20 maja 2021 r. 

z dopiskiem: Konkurs Plastyczny – ,,MOJA MAMA” 

Ocena prac: 

Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję Konkursową. 

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stornie internetowej: www.powiatkepno.pl 

dnia 24 maja 2021 r. 

Nagrody: 

Uczestnicy konkursu, otrzymują nagrody, wyróżnienia 

i kwalifikacje do wystawy pokonkursowej w każdej kategorii wiekowej. 

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku w Zespole Szkół 

Specjalnych w Słupi pod  Kępnem. Lista  nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie 

www.powiatkepno.pl 

 Prawa organizatorów: 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, który sobie 

zastrzega prawo do ich publikacji. 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

http://www.powiatkepno.pl/

