
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

XVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY- 

 JANA PAWŁA II 

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia” 

 

TEMAT:  

Tematyka wypowiedzi plastycznej powinna nawiązywać do tegorocznego hasła konkursu. 

I  POSTANOWIENIA  OGÓLNE: 

1. Organizatorem konkursu plastycznego: Malarstwo i wybrane techniki plastyczne 

w interpretacji tematu: „Bądźcie świadkami miłosierdzia” jest Gimnazjum 

Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie. 

2. Eliminacje trwają do 26 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

3. Konkurs jest integralną częścią XVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY- JANA PAWŁA II. 

II CELE KONKURSU: 

1. Zapoznanie się z twórczością Jana Pawła II. 

2. Pogłębianie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki. 

3. Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych. 

III TECHNIKA: 

1. Techniki malarskie i artystyczne (mozaika, collage, akryl, tempera itp.). 

2. Format pracy- A3 

IV UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej z województwa 

zachodniopomorskiego oraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi 

i niepublikowanymi. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy na adres: Gimnazjum 

Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, ul. Bolesława Chrobrego 4, 

76 - 004 Sianów. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, 

opatrzone pieczątką szkoły, która reprezentują, a także imieniem i nazwiskiem 

nauczyciela prowadzącego. 

4. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu. 

5. Prace nie będą odsyłane do uczestników konkursu. 

V WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU: 

1. Do przydzielenia nagród uprawnione jest jury wyłonione przez Organizatora konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: 

a) oryginalne ujęcie tematu,  



b) zastosowane środki wyrazu artystycznego,  

c)  wkład pracy. 

Zakłada się przyznanie trzech nagród i trzech wyróżnień.  

3. Informacja o przyznaniu nagród i wyróżnień zostanie przesłana do szkół laureatów do 

7 czerwca 2017 roku. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca 2017 roku podczas finału 

XVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY- 

JANA PAWŁA II. 

5. Wszyscy finaliści i opiekunowie, biorący udział w konkursie, otrzymują pamiątkowe 

dyplomy. 

6. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane podczas finału konkursu. 

 


