
Międzyszkolny  

Konkurs Plastyczny  

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  

„Świat poezją Wiesława Kazaneckiego malowany” 

Organizatorzy: 

Biblioteka szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Białymstoku  

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów białostockich szkół podstawowych 

i klas III gimnazjum. Będzie rozstrzygnięty w kategoriach: 

 klasy I – III 

 klasy IV – VI 

 klasy VII – VIII i klasy III gimnazjum. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej do wybranego 

utworu Wiesława Kazaneckiego. 

3. Placówka może nadesłać do 3 prac plastycznych z każdej kategorii. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną samodzielnie 

wykonaną pracę.  

5. Format pracy:  

klasy I - III szkoły podstawowej – A - 4 

 klasy IV – VIII i klasy III gimnazjum  – A – 3 

Inny format nie będzie uwzględniany ! 

6. Technika wykonanych prac jest dowolna (np. wyklejanka, wydrapywanka, 

malarstwo, pastel, collage, grafika i in.). 

7. Nadsyłane prace na odwrocie powinny zawierać następujące informacje: imię  

i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, opiekun, telefon kontaktowy, adres 

mailowy oraz tytuł utworu, który stał się inspiracją do wykonania pracy. Do pracy 

należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. 

8. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

Termin  nadsyłania prac: 

Prace wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 26 kwietnia 

2019 r. na adres szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Porzeczkowa 11,  



15-815 Białystok z dopiskiem „Biblioteka szkolna” 

Z przyczyn proceduralnych niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika (na karcie zgłoszenia), która musi być dostarczona wraz ze zgłoszeniem  

( jej brak spowoduje skreślenie ucznia z listy uczestnictwa). 

Kryteria oceny prac: 

- zgodność pracy z tematem konkursu, 

- innowacja i pomysłowość prezentacji tematu, 

- ogólne wrażenie estetyczne. 

Uwagi końcowe: 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r.  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku.  

Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie 

podczas XXII edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego im. Wiesława 

Kazaneckiego. 

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo i zaproszeni na rozdanie 

nagród do 10.05.2019 r. 

Osoba do kontaktu - nauczyciel bibliotekarz: 

Helena Turkowicz 

bibliotekapg15@interia.pl  tel. szkoły: 85 65 30 860 
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 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny  

„Świat poezją Wiesława Kazaneckiego malowany”  

KARTA UCZESTNICTWA 

Imiona i nazwiska uczestników konkursu, klasa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły:  

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna/ów (telefon oraz adres e-mail):  

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na:  

udział w konkursie „Świat poezją Wiesława Kazaneckiego malowany” mojego dziecka  

imię i nazwisko …………………………….………………........................................……,  

ucznia szkoły …………………………......................................................................……… 

oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb konkursowych zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:  

Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w tym:  

 publikowanie wizerunku i podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego 

dziecka oraz nazwy szkoły,  

 na umieszczenie pracy plastycznej na wystawie, w kronice szkoły oraz w celach 

promocyjnych na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Białymstoku.   

 

……………………………………………………………..  

                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 


