
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego “Miejsca związane z E. J. Jerzmanowskim”

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego wzbogaca obchody Dnia Patrona Szkoły oraz
propaguje miejsca związane z biografią Erazma Józefa Jerzmanowskiego. Urodził się on
w Tomisławicach, a zmarł w Krakowie. W trakcie swojego życia mieszkał m.in.: w Warszawie,
Puławach, Ołomuńcu, Paryżu, Metz, Nowym Jorku. Wymienione miasta to nie jedyne miejsca
gdzie prowadził swoją działalność patriotyczną i intelektualną.

I. Organizator konkursu
Ewa Drabik, nauczyciel plastyki

II. Cele konkursu
• Pogłębienie wiedzy o życiu Erazma Józefa Jerzmanowskiego.
• Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej.
• Twórcza organizacja czasu wolnego.

III. Warunki uczestnictwa
• Uczestnicy mają za zadanie narysować miejsce lub zabytek związany z biografią E. J.
Jerzmanowskiego.
• Udział w konkursie ma charakter wewnątrzszkolny i jest skierowany do uczniów klas 4-7.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
• Jury będzie oceniać prace w jednej kategorii wiekowej (klasy 4-7).
• Jeden autor może przekazać na konkurs jedną pracę plastyczną.
• Format prac plastycznych i technika wykonania są dowolne.
• Plik cyfrowy (będący zapisem pracy konkursowej) w formacie jpeg., png. lub pdf. należy przesłać
na adres: e.drabik.online@gmail.com
Wiadomość mailowa powinna zostać opisana imieniem, nazwiskiem i numerem klasy uczestnika
konkursu oraz nazwą miejsca lub obiektu, które zostało zobrazowane.

IV. Termin dostarczania prac
Na zgłoszenia prac drogą mailową uczestnicy mają czas do 6 maja 2022 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 laureaci zostaną poinformowani do 10 maja 2021 roku.

VII. Publikacja prac
Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na internetowej stronie szkoły oraz na szkolnym
profilu Facebook. 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.


