
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 KLAS IV-VI 

,, Cztery pory roku” – część I – jesień  

Inspirację stanowi obraz Józefa Chełmońskiego -.,,Jesień” 
§1  

Cele Konkursu:  

1 Poznawanie  i promowanie twórczości polskich malarzy 

2 Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych uczniów w oparciu o twórczość Józefa Chełmońskiego i jego obraz ,, Jesień” 

– zał. nr 1 – źródło Galeria Malarstwa Polskiego  http://www.pinakoteka.zascianek.pl 

3 Kształtowanie postawy dostrzegania piękna Polski w twórczości polskich malarzy 

i w przyrodzie. 

§2  

Założenia organizacyjne  

1 Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Szkoły wśród uczniów w klasach IV –VI. 

2 Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi na innych konkursach.  

3 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. kredka, pastele, farby 

plakatowe, wycinanki itp.).  

4 Prace muszą uwzględniać tematykę Konkursu, a inspirację stanowić obraz 

J. Chełmońskiego ,, Jesień”. 

5 Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 lub większym. 

6 Prace powinny być złożone w postaci umożliwiającej ich eksponowanie na wystawie  

(nie zniszczone, nie złożone itp.).  

7 Z dniem przekazania pracy, uczestnik przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do pracy plastycznej oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do 

korzystania z autorskich praw majątkowych do dzieła na zasadach określonych poniżej: 

rozpowszechniania na szkolnej wystawie i w Internecie do celów promocyjnych szkoły. 

8 Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu 

jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych 

prac.  

9 Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową.  

10 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 85 

Krakowie  

11 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

§3  

Organizator Konkursu 

1 Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie, 

2 Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Marta Smolarczyk 

§4  

Termin składania prac  

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/


1 Prace należy składać do dnia  13 października 2016 roku.  

2 Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem klasy.  

§5  

Ocena prac konkursowych  

1 Organizator powoła Komisję, która dokona wyboru wyróżniających się i najlepszych prac. 

2 Przy ocenie prac konkursowych Komisja weźmie pod uwagę:  

 zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie;  

 walory estetyczne pracy;  

 dobór techniki plastycznej.  

1 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 21pażdziernika 2016r. 

2 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu prac plastycznych, które 

odbiegają od tematu Konkursu lub wymaganego formatu pracy.  

3 Decyzje Organizatora są ostateczne.  

4 Komisja Konkursowa dokona wyboru prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie 

zorganizowanej na terenie Szkoły. 

§6  

Ogłoszenie wyników Konkursu  

1 Ogłoszenie wyników Konkursu  

2 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1 

Józef Chełmoński – polski malarz żyjący XIX/początek XX wieku. 
Reprezentant realizmu. Malował sceny rodzajowe, w tym życie polskiej 

wsi, sceny myśliwskie, nastrojowe pejzaże i kolory przyrody. Był 
doskonałym malarzem koni. Jego ważne dzieła: ,, Żurawie, Czwórka, 

Babie lato, Orka, Bociany” 

 

Józef Chełmoński -,,Jesień” 1897. Olej na płótnie. 95 x 124 cm  

Muzeum Narodowe w Poznaniu. 


