
Szkolny konkurs plastyczny "Pocztówka wielkanocna"
Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu.
2. Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa dawnych pocztówek świątecznych wydanych w latach
1950-1980 projektowanych przez artystów tzw. Polskiej Szkoły Ilustracji.

TEMAT: 
Tematem konkursu jest projekt kartki okolicznościowej z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz 
tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. 

CEL: 
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami 
świątecznymi, 
. propagowanie tradycji obchodów Świąt Wielkanocnych; 
. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów; 
. rozwijanie wrażliwości estetycznej;
. pozyskanie interesujących prac i konfrontacja ich podczas wystawy,

TECHNIKA WYKONANIA:
1. Technika wykonania prac jest dowolna ( rysunek, malarstwo, collage, grafika, wycinanka, 
wyklejanka).
2. Format A-4; prace o innych wymiarach nie będą oceniane.
3. Praca winna być wykonana indywidualnie, prace zbiorowe nie będę oceniane.
4. Prace powinny być niepowtarzalne i oryginalne. 
5. Prace mogą nawiązywać do lokalnych miejsc, zabytków i tradycji.

OCENA
Na ocenę wpływ będą miały:
1. pomysł, trafność doboru tematu pracy, 
2. staranność wykonania, 
3. ogólne wrażenie,
4. stopień trudności wykonania.

Członkowie Komisji przyznają punkty od 0 do 3 w każdym z czterech kryteriów- maksymalna liczba 
punktów do zdobycia wynosi 12 (Karta oceny pracy), według zasady: 
1) praca nie spełnia kryterium – 0 punktów, 
2) praca spełnia kryterium w niepełnym zakresie – 1 punkt, 
3) praca spełnia kryterium w pełnym zakresie – 2 punkty, 
4) praca spełnia kryterium w sposób ponadprzeciętny – 3 punkty. 

Każda praca powinna być opisana: imieniem, nazwiskiem (drukowane litery) i wiekiem wykonawcy 
pracy, adresem szkoły lub placówki, nazwiskiem opiekuna, powinna zawierać numer telefonu szkoły 
lub numer kontaktowy wykonawcy. 
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
Oceny prac Konkursu dokona Komisja powołana przez Dyrektora P BP w Kaliszu. Komisja nie może 
liczyć mniej niż trzech członków. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Biblioteki. 
Komisja dokonuje oceny prac plastycznych oddzielnie dla każdej z trzech kategorii wiekowych. 



TERMIN:
Prace należy dostarczyć do 30.03.2019 r. 

UCZESTNICY: 
Uczniowie klas I-VIII, w kategoriach I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 30 marca 2019 r. pracy 
konkursowej wraz z Kartą uczestnika oraz wymaganymi zgodami (załącznik nr 1).

ODBIÓR PRAC:
Zgłoszenia pracy dokonuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń lub opiekun prowadzący 
zajęcia plastyczne. 
Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla 
pocztowego) do PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, ul. Południowa 
62, 62-800 Kalisz. 

NAGRODY:
Upominki rzeczowe.
Dyplomy za uzyskanie I, II, III miejsca w każdej kategorii oraz dyplomy za wyróżnienie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 13.04.2019 r.
1.  Ogłoszenie  wyników  Konkursu  oraz  wręczenie  nagród  i  wyróżnień  nastąpi  w  trakcie
zorganizowanej w tym celu uroczystości.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PBP KP w zakresie: imię i nazwisko,
klasa, szkoła/placówka i tytuł pracy uczestnika.
3. Koordynator Konkursu będzie kontaktować się z nauczycielem bądź opiekunem laureata Konkursu
drogą telefoniczną, e-mailem.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:
- Przyjęcie zgłoszonych prac
- Przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnień
- Przygotowanie dyplomów dla laureatów
- Ogłoszenie wyników

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania.
2. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3.  Wszyscy  uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  oraz
publikację wizerunku na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie
do  Konkursu  oznacza  akceptację  przez  uczestników  wszystkich  warunków  określonych  
w Regulaminie. 
5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Konkursu  bez  podania  przyczyn,  a  także
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 
6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu  przed  rozpoczęciem  danej  edycji
Konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. 
7.  Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  i  wyłącznym  dokumentem  określającym  zasady  i  warunki
prowadzenia Konkursu. 
8. W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje organizator. Od decyzji
organizatora nie przysługuje odwołanie. 
9. Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.kp.kalisz.pl

Koordynator konkursu: Marianna Marciniak, tel. (62) 767 68 83, e-mail: m.marciniak@kp.kalisz.pl

http://www.kp.kalisz.pl/


 Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu „Pocztówka wielkanocna”

I. Karta uczestnika 

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………

Klasa:

…………………………………………………………………………………………….

Szkoła – dane adresowe: ………………………………………………………………………..

Kategoria konkursowa:

…………………………………………………………………………..

Tytuł 

pracy……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko, telefon, e-mail nauczyciela lub opiekuna przygotowującego ucznia do 

Konkursu:…………………………………………………………………………………………

……………………………….. ……………………………...................
               Miejscowość, data                           Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
                      uczestnika konkursu, który nie ukończył 16 lat

                                                                                   ……………..…………………………….
                           Podpis wychowawcy lub nauczyciela           



 II. Oświadczenia Uczestnika Konkursu

1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „ Pocztówka wielkanocna”

2. Potwierdzam prawidłowość informacji  przedstawionych w Karcie uczestnika i  ich zgodność ze

stanem na dzień złożenia Karty.

……………………………….. ……………………………...................
Miejscowość, data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 uczestnika konkursu, który nie ukończył 16 lat

                                                                                   ……………..…………………………….
            Podpis wychowawcy lub nauczyciela

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku uczestnika konkursu przez administratora, którym

jest PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

……………………………….. ……………………………...................
Miejscowość, data             Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 uczestnika konkursu, który nie ukończył 16 lat 

                                                                                   ……………..…………………………….
            Podpis wychowawcy lub nauczycie

4. Wyrażam zgodę na zatrzymanie i publikowanie prac zgłoszonych na konkurs przez PBP Książnicę

Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu

……………………………….. ……………………………...................
Miejscowość, data             Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 uczestnika konkursu, który nie ukończył 16 lat 

                                                                                   ……………..…………………………….
            Podpis wychowawcy lub nauczyciela


