
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie

zaprasza

do udziału w gminnym konkursie plastyczno - muzycznym

„Życie Fryderyka Chopina oczami dziecka”

Regulamin Konkursu

Cele konkursu

• inspiracja wyobraźni twórczej
• stworzenie możliwości rozwoju talentu plastycznego
• prezentacja twórczej działalności
• promocja indywidualnych zdolności
• zachęcanie do poznania życiorysu kompozytora
• promocja postaci pianisty

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej w formie 
komiksu, przedstawiającej fakty, ważne wydarzenia lub anegdoty z życia 
Fryderyka Chopina. 

Przez „pracę plastyczną” rozumie się pracę wykonaną przez uczestnika na 
kartce papieru formatu  A3, przy użyciu jednej lub kilku spośród następujących 
technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, farby akwarelowe, wydzieranka, 
wyklejanka. Do wyklejanki, wydzieranki można użyć dowolnych materiałów.

Warunki uczestnictwa

• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV - VIII ze szkół gminy Piaseczno
• Konkurs ma charakter indywidualny.
• Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia 

uczestnika z konkursu w przypadku: 



złamania postanowień regulaminu,

kradzieży własności intelektualnej (plagiat),

zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,

nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań 
agresywnych. 

• Dany uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

• Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika.

• Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Kryteria oceny

W kryteriach oceny jury będzie brało pod uwagę:

• zgodność pracy z tematem
• oryginalne opracowanie tematu
• wyraz artystyczny
• estetyka wykonania

Oceną prac konkursowych zajmuje się niezależne jury, którego decyzje są 
nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy 
uczestnictwa, a zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca) dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Wynik konkursu zostanie ogłoszony 7 dni po konkursie. Informacja o terminie 
rozdania nagród zostanie podana na stronie internetowej organizatora. 

Termin

Etap gminny konkursu odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w Szkole 
Podstawowej w Głoskowie, ul. Millenium 76. Prace należy dostarczyć do 
organizatora, wraz z kartą zgłoszenia przyklejoną na odwrocie do dnia 30 
listopada 2019 r.



Postanowienia organizacyjne

Uczestnik zgłaszający swoją pracę do konkursu wyraża tym samym zgodę 
na ekspozycję pracy opatrzonej swoim imieniem i nazwiskiem, na publikację zdjęć 
prac i ich autorów oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów 
konkursowych. 

Organizator

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie
ul. Millenium 76
tel/fax: 22 757 81 95
e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Opiekunowie

Magdalena Padewska-Szeliga

mailto:spgloskow@poczta.onet.pl

