Wisła błękitna,
szara Wisła…
Najmilsza sercu
i najbliższa…

Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Nad Wisłą piękną i czystą”
Edycja X
Drodzy Młodzi Artyści
Z ogromną radością zapraszam Was do udziału w dziesiątej już edycji
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nad Wisłą piękną i czystą”.
Lata ubiegłe udowodniły , że Wisła jest znakomitą inspiracją do podejmowania
aktywności plastycznej. Prace, które nadsyłaliście na kolejne konkursy były
niezwykle twórcze, zaskakiwały oryginalnym podejściem do tematu, doborem
interesujących technik plastycznych, a nade wszystko ukazywały Waszą
wrażliwość na piękno nadwiślańskiego krajobrazu.
Mam ogromną nadzieję, że i w tym roku zaangażujecie się w przygotowanie
prac konkursowych. Bezpośrednia obserwacja nadwiślańskiej przyrody, ale
także Wasze wyobrażenia o królowej polskich rzek na pewno pomogą Wam
wykonać wyjątkowe dzieła plastyczne. Bardzo na nie czekam!
Na wykonawców najciekawszych prac czekają nagrody, ale jestem przekonana,
że już samo tworzenie małych dzieł sztuki dostarczy Wam sporo radości i
satysfakcji.
Powodzenia!
Anna Orczykowska
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Organizator konkursu : Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu
Patronat: Burmistrz Miasta Nowe
Patronat medialny: „Czas Świecia”
Cele konkursu:
• rozwijanie umiejętności plastycznych i promowanie uczniów
uzdolnionych plastycznie,
• propagowanie postaw proekologicznych,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

V. Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. Prace należy wykonać na kartce formatu A4 lub A3
3.Technika plastyczna dowolna.
4.Prace należy nadsyłać do dnia 30 maja 2019 r. roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
Tryl 98
86-170 Nowe
Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„ Nad Wisłą piękną i czystą”
5. Informacje o wynikach konkursu, nagrody książkowe i dyplomy
zostaną wysłane pocztą na adres szkoły podany na odwrocie pracy
plastycznej w terminie do 14 czerwca 2019roku.
6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczycielaopiekuna (instruktora).
7. Nadesłanych prac nie zwracamy.
8. Organizator opublikuje nagrodzone prace oraz imiona i nazwiska ich
autorów na szkolnej stronie internetowej , w prasie -„ Czas Świecia”
oraz wyeksponuje je na szkolnej wystawie.

9. Organizator przekaże imiona i nazwiska, klasę oraz nazwę szkoły
autorów nagrodzonych prac oraz pracę do publikacji przez Gminę Nowe
(strona internetowa, BIP, materiały promocyjne miasta, publikator
miejski).
10. Prace ocenianie będą w trzech kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas I- III
• uczniowie klas IV-V
• uczniowie klas VI- VIII
11. Komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę m.in.
•
•
•
•

zgodność treści pracy z tematyką konkursu,
bogactwo treści,
pomysłowość, twórcze podejście do tematu, oryginalność,
wartości formalne ( kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie
właściwości technik plastycznych itp.),
• trafność obserwacji,
• estetykę pracy.

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
Zgłoszenie pracy do konkursu wymaga wypełnienia karty zgłoszeń oraz
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Brak podpisanej karty zgłoszeniowej oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału
nadesłanej pracy w konkursie.
Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie
internetowej szkoły : sptryl.superszkolna.pl w zakładce „Konkursy”.
Serdecznie dziękuję za udział w konkursie
Organizator
Anna Orczykowska
Kontakt telefoniczny:
600 653 839

