
Regulamin konkursu plastycznego:  

Na moim placu jest gryfnie! 

 

Konkurs plastyczny: Na moim placu jest gryfnie! na pracę plastyczną przedstawiającą 

śląskie podwórko organizowany jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty w ramach 

kampanii prowadzonej z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich 

 

Cele: 

1. Kształtowanie poczucia szacunku dla tradycji i walki o polskość Śląska. 

2. Rozwijanie możliwości twórczych uczniów poprzez kształtowanie umiejętności 

plastycznych. 

3. Rozwijanie ekspresji twórczej.  

4. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. 

5. Popularyzowanie i wspieranie zainteresowań artystycznych dzieci. 

 

Forma: 

Konkurs jest jednoetapowy: 

I – etap wojewódzki 

 

Kategorie:  

I – wychowankowie przedszkoli 

II – uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

 

Zasady udziału: 

1. W konkursie mogą brać udział wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie klas I-III 

szkół podstawowych. 

2. Zgłoszenia wychowanka/ucznia do konkursu dokonuje dyrektor przedszkola/szkoły 

przesyłając kartę zgłoszenia (zał. 1) i podpisaną zgodę rodziców/opiekunów (zał. 2) 

wraz z dołączoną pracą wykonaną przez wychowanka/ucznia do Kuratorium Oświaty  

w terminie do 16 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach 

ul. Powstańców 41 a 

40-024 Katowice 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs: Na moim placu jest gryfnie! 

 

3. Dyrektor przedszkola/szkoły może zgłosić maksymalnie dwie prace swoich 

wychowanków/uczniów. 

4. Komisja Wojewódzka wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 maja 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej 

www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „100-lecie powstań śląskich”. 

5. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca śląskie podwórko 

będąca interpretacją hasła: Na moim placu jest gryfnie!. Praca powinna być 

indywidualna. 

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/


6. Uwagi do realizacji: 

 praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, 

 format pracy – A3. 

 

Kryteria oceny pracy plastycznej: 

1. Zgodność z przedmiotem konkursu. 

2. Oryginalność wykonania pracy. 

3. Estetyka wykonania pracy. 

 

Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy konkursu wojewódzkiego konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci 

konkursu otrzymają także nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z  przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie 

danych i wizerunku – w przypadku uzyskania tytułu laureata  - na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie 

w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu 

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 32 606 30 14 (wiz. Joanna Końska,  

wiz. Sylwia Kuraś, st. wiz. Dorota Niedzielska-Barczyk). 

5. Laureaci konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji o  niniejszym 

konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym zobowiązuje 

się poinformować uczestników. 

7. Werdykt jurorów jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


