
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w obrazie” 

 

                       I. Organizator 

                                          Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie 

 

II. Cele: 

o upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; 

o rozwijanie wrażliwości na różne formy ekspresji artystycznej, rozbudzanie wyobraźni; 

o propagowanie twórczości literackiej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; 

o kształtowanie świadomości patriotycznej wśród uczniów. 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII 

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę w dowolnej technice plastycznej (płaskiej tj. rysunek, 

malarstwo, kolaż, grafika komputerowa) inspirowaną wybranym wierszem Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego. 

3. Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3. 

4. Każdy uczestnik konkursu zgłasza zdjęcie jednej pracy wysyłając ją na adres mailowy:  

jolboj.298@edu.erzeszow.pl oraz podaje w treści wiadomości następujące informacje: 

(imię i nazwisko autora, klasa, tytuł utworu, który stał się inspiracją dla pracy konkursowej). 

5. Prace konkursowe należy wysyłać do dnia 02. 06. 2021r 

6. W przypadku pytań można się kontaktować z koordynatorem konkursu pod adresem 

mailowym: jolboj.298@edu.erzeszow.pl 

 

IV. Kryteria oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

1. Ocenie podlegać będzie: 

-  zgodność pracy z tematyką konkursu;                

-  estetyka wykonania;  

-  walory artystyczne (kompozycja, plama, kreska); 

- ciekawe, oryginalne przedstawienie wybranego utworu literackiego w pracy plastycznej. 

2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu wyłoni laureatów konkursu. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pomocą poczty elektronicznej. 
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4. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy – pochwałę za udział w 

konkursie.  

 

 

V. Publikacja prac wyróżnionych i nagrodzonych 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac na 

szkolnej stronie internetowej oraz szkolnym profilu Facebook. Informujemy, że link do strony, 

na której znajdą się prace uczniów może zostać udostępniony na profilu Facebook Projektu 

„BACZYŃSKI” (https://www.facebook.com/groups/241331400889581) jako dowód realizacji 

zadania podjętego przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie w ramach ww. projektu. 

 

VI. Zgoda na udział w konkursie 
 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatorów w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz prezentacji prac na ww. stronach 

internetowych i Facebooku. 
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