
 

                                    

                                               

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

Niepubliczna  Szkoła Podstawowa  z oddziałami przedszkolnymi  w Niewodnicy 

Kościelnej  zaprasza wszystkich uczniów do udziału w  

 

     Międzynarodowym  Festiwalu Sztuk Plastycznych  i Muzycznych  

            „Dzieci chcą żyć w pokoju, nigdy więcej wojen” 

 
I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

          Temat pracy: „Dzieci chcą żyć w pokoju, nigdy więcej wojen” 

 

1. Celem konkursu jest:  

– głównym celem jest protest dzieci z Polski i Ukrainy i innych państw przeciwko 

wojnie i okrucieństwu, 

- umożliwienie dzieciom zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażenie 

wrażliwości artystycznej oraz wykazanie się aktywnością twórczą,   

- stworzenie możliwości prezentacji prac oraz konfrontacji dokonań młodych 

twórców,  

- wyrażenie swoich myśli i marzeń w formie rysunków, wykorzystując 

kreatywność, oryginalność i radość ze świata, w którym można żyć bez wojen                     

i okrucieństwa, 

- rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, 

- propagowanie zdolności plastycznych, 

- poszerzenie wiedzy z dziedziny różnych technik plastycznych, 

- integracja dzieci z różnych krajów Europy, rozwinięcie ich empatii na problemy 

ludzi, których dotknął konflikt zbrojny. 

 

2. Konkurs będzie odbywał się w trzech  kategoriach wiekowych:  

I  kategoria -  dzieci z przedszkola  

II kategoria -  uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej, 

III kategoria – uczniowie klasy IV – VIII szkoły podstawowej.  

 

3. We wszystkich kategoriach wiekowych prace mogą być wykonane dowolną 

techniką plastyczną na papierze formatu A3 lub A4.  

 



 

4. Prace powinny być opisane na odwrocie. Opis powinien zawierać następujące 

informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa szkoły lub przedszkola, imię 

i nazwisko opiekuna, adres poczty e- mail.  Proszę również dołączyć zgodę                         

na przetwarzanie danych osobowych.  

 

II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace należy nadesłać  drogą pocztową  do dnia 15 sierpnia  2022r. na adres: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi  

w Niewodnicy Kościelnej  

ul. Kościelna 10 

18-106 Niewodnica Kościelna  

 

2. Wyniki  konkursu zostaną opublikowane  w dniu 21 sierpnia  2022r. na stronie 

internetowej szkoły www.spniewodnica.pl, a także dodatkowo zwycięzcy Festiwalu  

zostaną powiadomieni  telefonicznie, bądź drogą e-mailową. Wręczenie nagród 

odbędzie się we  wrześniu 2022r. podczas Koncertu Finałowego,                              

z udziałem Honorowych Patronów, uczestników, gości, uczniów z zaproszonych 

szkół i przedszkoli z Polski, Ukrainy, Litwy i Estonii i Łotwy. Dokładna data 

zostanie podana.  

 

III. ZASADY I SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH. 

 

1. Ocenie podlegają wszystkie prace zgłoszone w konkursie. 

 

2. Komisja konkursowa oceniać będzie: 

- dbałość o efekt końcowy wykonanej pracy oraz zgodność z tematem i poleceniem, 

- estetykę wykonanej pracy, 

- oryginalność i pomysłowość wykonanych obrazów. 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

 

2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

 

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy 

przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa 

do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  Internecie                 

i prezentacji na wystawach. 

http://www.spniewodnica.pl/


 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy 

Kościelnej oraz zostanie przesłany zainteresowanym placówkom oświaty.  
 

 

 

 

 

 

 

Niewodnica Kościelna, 2022.04.30 

 

 

 
 


