
Konkurs na witraż okolicznościowy z okazji 120 rocznicy istnienia szkoły 

w Krzyszkowicach 

cel: upamiętnienie 120 lecia szkoły 

technika wykonania: witraż z papieru 

format pracy: 50x70 cm 

termin składania prac: 4 listopada 2019 roku 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego “Witraż okolicznościowy z 

okazji 120 rocznicy istnienia szkoły w Krzyszkowicach” 

I. Organizator 

Ewa Drabik, nauczyciel plastyki 

II. Cele konkursu 

• Pogłębienie wiedzy o historii szkoły w Krzyszkowicach. 

• Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności 

manualnej. 

• Twórcza organizacja czasu wolnego - zachęcenie uczniów do 

aktywnego udziału w konkursie plastycznym. 

III. Warunki uczestnictwa 

• Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy 

plastycznej – witrażu okolicznościowego z okazji 120 rocznicy istnienia 

szkoły w Krzyszkowicach. 

• Udział w konkursie ma charakter wewnątrzszkolny i jest skierowany do 

uczniów klas IV-VIII. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

• Jury będzie oceniać prace w jednej kategorii wiekowej. 

• Jeden autor może przekazać na konkurs jedną pracę plastyczną . 

• Format prac plastycznych: 50x70cm, technika wykonania: witraż z 

papieru. 

• Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 

• Pracę należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę. 

IV. Termin dostarczania prac 

Podpisaną pracę należy złożyć do pani Ewy Drabik do 4 listopada 2019 

roku. 

V. Kryteria oceny prac 

Pod uwagę będą brane: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, 

walory artystyczne, estetyka wykonania pracy. 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu 



O wynikach konkursu oraz terminie, miejscu i godzinie wręczenia nagród 

laureaci zostaną poinformowani do 7 listopada 2019 roku. 

VII. Publikacja prac 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie. Z chwilą 

nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w 

konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności 

Organizatora. VIII. Uwagi dodatkowe 

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje 

odwołanie). 

• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

• Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 


