
 

                                             

 

 

 

 
Regulamin konkursu plastycznego „Chodź na słówko” 

 

1.Cele konkursu jest:  

• zapoznanie dzieci z najważniejszymi słowami w języku polskim i ich znaczeniem w 

codziennym życiu  

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej 

• prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej 

 

2.Organizatorzy 

• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin 

• Stowarzyszenie Jarocin XXI 

• Urząd Miejski w Jarocinie 

 

3.Tematyka konkursu 

• Praca ma być ilustracją wybranego ważnego dla dzieci słowa 

• Jedna klasa tworzy jedną wspólną pracę 

 

4.Uczestnicy konkursu 

• Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 

Jarocin 

 

5.Technika i format 

• malarstwo na papierze, rysunek, collage -format  A1  594  mmx 841 mm A2 / 420mm x 594 

mm / lub A3 / 297 mm x420 mm  

• płaskie techniki plastyczne  

• Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout  

 

Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację 

według następującego wzoru: 

a) imię i nazwisko i telefon kontaktowy wychowawcy klasy 

b) klasę i nazwę szkoły 

c) adres i telefon placówki  

 

Prace płasko zapakowane / nie zrolowane / prosimy przesłać lub przynieść do : 

Filii nr 1 „Pod Ratuszem” 

Ul. Rynek-ratusz 

63-200 Jarocin 



 

                                             

 

 

Z dopiskiem „Chodź na słówko” 

 

6. Kryteria oceny 

• koncepcja plastyczna pracy 

• wartość artystyczna 

• kompozycja 

• ogólny wyraz artystyczny 

• poszukiwanie własnych sposobów przekazu - oryginalność formy i treści 

 

 

7.Jury konkursu 

Prace będzie oceniać jury w składzie: 

• Hanna Szałkowska – Burmistrz Jarocina 

• Agnieszka Borkiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin 

• Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak – skarbnik Stowarzyszenia Jarocin XXI 

 

 

 

8.Nagrody 

• Klasa, której praca zwycięży w konkursie wygrywa bilety na przedstawienie teatralne 

„Chodź na słówko” Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. o godz. 

12:00 

 

Termin składania prac upływa 31 marca 2014 r.  

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. 

 

 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i 

promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./ 

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Wielki Teatr w Małym Mieście – Junior. Projekt 

dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


