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 REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO                                             
„ NA SZLAKU POEZJI POLSKIEJ” 

„Malarstwo jest milczącą poezją – poezja mówiącym malarstwem” 

 Simonides z Keos 

 

       ORGANIZATOR KONKURSU :  Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie 

CELE KONKURSU: 

1. Upowszechnianie poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży;  

2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na związek między poezją, a plastyką; 

3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu konkursu; 

4. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych; 

5. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej;  

6. Wyrażenie nastroju i obrazu poetyckiego adekwatną techniką plastyczną; 

7. Wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych i estetycznych. 

 
 

UCZESTNICY: 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (którzy ukończyli 7 lat) 
 z województwa pomorskiego w trzech grupach wiekowych:  

 szkoła podstawowa ( kl. 1 – 3 ) 

 szkoła podstawowa ( kl. 4 – 6 ) 

 szkoła podstawowa ( kl. 7 - 8) 
 
 

TEMATYKA KONKURSU: 

Inspiracją do powstania pracy plastycznej jest polska poezja. Spróbujcie przełożyć 

słowa na obraz. Wasze prace mogą być ilustracją do tekstu wiersza dowolnego polskiego 

poety, ale również mogą być to wasze emocje, przeżycia, uczucia zinterpretowanego 

wiersza przełożone na obraz.  
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ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU: 
 
Ustala się trzy etapy konkursu:  

 I etap – szkolny: 
 

1. Szkolne eliminacje mające na celu wyłonienie reprezentantów szkoły w trzech 
kategoriach wiekowych: 

a) kategoria 1: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3) 
b) kategoria 2: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6) 
c) kategoria 3: szkoła podstawowa ( kl.7-  8)  

2. Szkoła powołuje Szkolną Komisję Konkursową , która wyłania zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach - maksymalnie 10 prac z każdej kategorii wiekowej.  

3. Jeden autor może złożyć SKK tylko jedną pracę. 
4.  Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje 

autorów zgodnie z tematyką i z zachowaniem szacunku dla tematyki konkursu; 

b. rozmiar – wymagany format pracy konkursowej - A3 (297 x 420 mm) 

c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby ( plakatowe, akwarele) 

pastele, kredki, rysunek ołówkiem 

d. praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, 

e. udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach 

plastycznych, wystawach, itp. 

        5. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: 

a. zgodność pracy z tematyką konkursu oraz regulaminem 

b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

c. sposób ujęcia tematu, 

d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

e. estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, 

plam itp. 

6. Każda praca plastyczna musi zawierać metryczkę naklejoną z tyłu pracy, której 

wzór  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz tekst wiersza  

7.  Tekst ilustrowanego wiersza należy trwale przykleić  na odwrocie pracy 

plastycznej - nie zszywać i nie spinać  spinaczami. 
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8. Warunkiem uczestnictwa w II etapie jest nadesłanie pracy na adres  

korespondencyjny: Szkoła Podstawowa w Starkowie, Starkowo 10,  77-235 

Trzebielino, z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Na szlaku poezji polskiej” oraz karty 

zgłoszenia według wzoru (załącznik nr 2)  regulaminu wraz z klauzulą informacyjną 

(załącznik nr 3) regulaminu do dnia 19.11.2020r. 

8. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w trakcie przesyłki pocztowej. Prace   

nie mogą być oprawione oraz nadesłane w rulonach  

 
 II – międzyszkolny – kwalifikujący do udziału w etapie III: 

 
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, na podstawie 

przesłanej karty zgłoszeń oraz nadesłanych prac konkursowych wyłania 
uczestników zakwalifikowanych do udziału w III etapie. 

2. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję 
konkursową. 

3. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie przesyłki pocztowej. 
4. Karta zgłoszenia musi zawierać potwierdzenie dyrektora macierzystej szkoły 

uczestnika/ów konkursu. Brak podpisu dyrektora szkoły będzie równoznaczny 
z niedopuszczeniem do udziału w III etapie. 

5. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje 
dyskwalifikację. 

6. Informacje o uczniach zakwalifikowanych do III etapu oraz informacje o dalszym 
przebiegu konkursu organizator zamieszcza na stronie internetowej szkoły 
organizatora 20.11.2020 

              https://gimnazjumstarkowo.jimdofree.com/ 
                         

 
 III etap – wojewódzki - wyłonienie laureatów:  

 
1. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu dokonuje oceny prac 

wyłonionych w II etapie. 
2. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematyką konkursu, 
b) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 
c) sposób ujęcia tematu, 
d) walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

3. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez 
wypłacania honorariów autorskich. 

4. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są to prace własne oraz                  
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celach konkursowych. 

5. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej w Starkowie  24.11.2020r. 
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               https://gimnazjumstarkowo.jimdofree.com/ 
 

6. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 27.11.2020 podczas konkursu 
recytatorskiego w SP Starkowo 

7. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację. 
8. Wszystkie informacje o konkursie, aktualności, publikowane będą na stronie 

organizatora:  
                https://gimnazjumstarkowo.jimdofree.com/ 
 

9. Koordynatorem konkursu jest Pani Izabela Łazuga- tel. (59) 8580077                        
kom. 694955143 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
regulaminie. W razie wprowadzenia zmian organizator na stronie 
opublikuje aktualną wersję regulaminu. 

       11. Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 

 
NAGRODY I JURY: 
 

1. JURY: 
1) Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator. 
2) Obrady Jury są tajne.  
3) Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 
4) Komisja Jury sporządza z obrad protokół. 

2. Miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem: 
1) Miejsce I, II i III dla laureatów wszystkich kategorii. 
2) Wyróżnienie. 
3) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród. 

3. Nagrody i wyróżnienia wręczane będą uroczyście  w dniu 27.11.2020r podczas 
konkursu recytatorskiego w Szkole Podstawowej w Starkowie. 

4. W przypadku nieodebrania nagrody, po upływie 7 dni od uroczystości wręczenia, 
może być ona wysłana wyłącznie po uprzednim powiadomieniu organizatora, na 
koszt odbiorcy. 

 
 

 


