
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. "Mój przyjaciel robot" 
1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Grupa Nieformalna Nasze Dzieci Przyszłością 

Handzlówki oraz Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce 

2. Cele konkursu 

 Kształtowanie w uczestnikach upodobań estetycznych i rozwijanie umiejętności 

plastycznych 

 Wyłonienie laureatów - uczestników bezpłatnych warsztatów z robotyki, 

organizowanych w ramach projektu „Akademia Młodego Inżyniera” 

 Rozwijanie zainteresowań i kreatywności u dzieci i młodzieży 

 Przygotowanie wystawy prac plastycznych 

3. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej i 

Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 

4. Przebieg konkursu 

 Forma prac przestrzenna lub płaska: A2, A3 i A4 

 Technika prac dowolna: rysunek – kredka, węgiel, tusz; malarstwo – akwarela, 

farba plakatowa, tempera, akryl; grafika – linoryt, drzeworyt, miedzioryt lub 

techniki mieszane 

 Forma przestrzenna: mile widziane wykorzystanie różnorodnych materiałów 

 Uczeń może wykonać jedną pracę 

 Prace należy składać osobiście w Sekretariacie Szkoły Podstawowej u Pani 

Magdaleny Balawender od 25.04 do 14.05.16 r. 

 Każda praca zostanie zakodowana do momentu ocenienia przez jury konkursowe 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych oraz 

stronach internetowych obu szkół dnia 23.05.16 r. 

5.  Kryteria oceniania 

Prace uczniów będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III i IV 

– VI ze SP oraz klasy I – III z NG 

 Staranność, dbałość o szczegóły, estetyka pracy 

 Sposób zastosowania materiałów, narzędzi i technik rysunkowych oraz 

malarskich 

 Pomysłowość i kreatywność w interpretacji tematyki konkursu 

 Wykorzystanie w pracy plastycznej posiadanej wiedzy na temat robotów 

6. Nagrody 

 Laureaci I-III miejsca oraz wyróżnieni z poszczególnych grup otrzymują 

dyplomy i przepustkę do bezpłatnych warsztatów z robotyki (liczba 

uczestników ograniczona) 



Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie 
InicjatywyLokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja 
Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla 
Ziemi Niżańskiej 

 

 

 Uczestnicy, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w warsztatach, a ich prace 

również zostaną wysoko ocenione, otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy 

Postanowienia końcowe: 

 Organizatorzy nie przewidują zwrotu złożonych prac 

 Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Urzędzie Gminy Łańcut 

 Ocena jury konkursowego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni 

regulaminu 

 Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia do konkursu (załącznik do 

regulaminu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


