
Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego 

„Koniec i bomba, nie kochał – więc trąba…” 

czyli ilustracja do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego 

 

Organizator konkursu:  

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej 

Widoma 51, 32-095 Iwanowice 

nr tel. 12 388 42 11 

e-mail: sekretariat@szkolawidoma.pl 

osoba do kontaktu: Beata Gaździcka 

Cele konkursu: 

- zapoznanie z wybranymi utworami poetyckimi ks. Jana Twardowskiego 

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni uczestników konkursu 

- stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu 

- realizacja programu profilaktyki 

- wymiana doświadczeń artystycznych uczniów 

 
Uczestnicy: 

I grupa wiekowa – uczniowie klas 0-3 

II grupa wiekowa – uczniowie klas 4-8 

Tematyka pracy plastycznej: 

Należy wykonać pracę plastyczną odnoszącą się do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego.  

Przeczytaj kilka wierszy autora, które znajdują się w załączniku regulaminu,  

wybierz jeden i wykonaj do niego ilustrację. 

Technika: 

malarstwo, grafika, rysunek, kolaż i inne techniki płaskie 

Format: A 3 

Termin i miejsce dostarczania prac: 17 maja 2022, Szkoła Podstawowa w Widomej 

Warunki uczestnictwa: 

1. Pracę należy wykonać samodzielnie. 

2. Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 

3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i prac z gotowych elementów tj. kolorowanki, naklejki. 

4. Praca musi być podpisana: imię i nazwisko, klasa, szkoła 

5. Dane uczestników będą wykorzystane jedynie w celach związanych z organizacją  

mailto:sekretariat@szkolawidoma.pl


i przeprowadzeniem konkursu, w celu publikacji listy laureatów konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac 

oraz ich zdjęć do celów promocyjnych. 

7. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik 1) oraz zgody 

rodziców/opiekunów na udział w konkursie i zgody rodziców/opiekunów  

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 2). 
8. Prace oddane po terminie nie będą oceniane. 

9. Uczestnik konkursu i jego opiekun wyraża zgodę na publikacje prac w Internecie. 

10. Każda ze szkół może dostarczyć maksymalnie 10 prac. 

Ocena:  

Jury powołane przez organizatora weźmie pod uwagę: 

- zgodność z tematem konkursu 

- pomysłowość 

- oryginalność 

- samodzielność i staranność wykonania 

- efekty wizualne 

Nagrody: 

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe pochodzące z budżetu Gminy Iwanowice,  

ze środków finansowych  

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 

25 maja 2022 

Termin wręczenia nagród: 

Obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego – 1 czerwca 2022 

Jeśli laureat nie będzie obecny podczas oficjalnego wręczenia, nagrodę należy odebrać w sekretariacie szkoły. 

 


