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 POWIATOWY  KONKURS  PLASTYCZNY 

   dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 roku życia  

 

„NIEBO GWIAŹDZISTE” 

z cyklu 

MINIATURY 
 

ORGANIZATOR: 

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – Galeria 56 

 
osoby koordynujące: Kamilla Kasprzak, Marzena Klimowicz 

 

 

Kilka uwag o konkursie od organizatorów: 

 
Gwiazda  Betlejemska to nazwa jasnego obiektu astronomicznego, który według Biblii doprowadził 

Mędrców ze Wschodu do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem. Z wyjątkiem najbliższej 

naszej planecie gwiazdy – Słońca – oraz niektórych supernowych, gwiazdy można obserwować         

z powierzchni Ziemi jedynie na nocnym niebie, gdyż wtedy nie przyćmiewa ich Słońce. Większość 

gwiazd jest tak odległa od Ziemi, że są one widoczne jedynie jako punkty światła, choć w 

rzeczywistości osiągają średnice rzędu milionów kilometrów. A my chcemy je zaplątać w pajęczynę 

miniatur. 

                  

 
I. CELE   KONKURSU: 

  

1. Popularyzowanie postaw społecznych, w oparciu o poszanowanie wiedzy kosmicznej,  

z akcentem na  zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. 

2. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych  

na określony temat związany z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. 

3. Wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu, promocję sztuki dziecięcej oraz 

realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki. 

 

 

II. INFORMACJE  O  PRZEBIEGU  KONKURSU 

 

1. Wiek uczestników: od 6 do 19 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych). 

2. Proponowane formy artystycznej wypowiedzi (techniki):  rysunek, malarstwo, wycinanka, 

techniki malarskie witrażowe, techniki graficzne, wylepianie plasteliną, kolaże,  techniki 



łączone, techniki własne. Wszystkie gwiazdy powinny być naklejone na kwadrat z  bloku 

technicznego lub kartonu (twarda podstawa). 

3. Format: kwadrat  10 cm na 10 cm lub 15 cm na 15 cm.  

4. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek 

autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego oraz uczestnicy 

uwzględnieni na liście zbiorczej z danej szkoły (lista powinna zostać wysłana na adres  

e-mail: pceik@pceik.pl ) - od jednego opiekuna artystycznego nie więcej niż 10 prac. 

5. Termin przekazania prac konkursowych – do 07.12.2016 r. 

6. Prace należy dostarczyć na adres: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska 

Polskiego 56; tel. 71 314- 01- 72 wew. 25 

7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji 

Galerii 56. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do 

wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji 

nadesłanych prac. 

8. Ocenie podlegać będą prace spełniające następujące warunki 

 samodzielne wykonanie gwiazdy w oparciu o dowolny materiał; 

 kreatywność, estetyka i staranność wykonania; 

 praca powinna być płaska  lub półprzestrzenna; 

 jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę; 

 waga i sposób dekorowania muszą umożliwić jej zawieszenie podczas ekspozycji. 

9. Protokół z posiedzenia jury konkursowego zostanie opublikowany na stronie  Powiatowego 

Centrum Edukacji i Kultury: www.pceik.pl: 12 grudnia 2016 r. 

10. Wystawa i wręczenie nagród odbędzie się 15.12.2016 r. o godz. 17.00 w Galerii 56  
na wernisażu wystawy „Pajęczyna gwiazd” 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału 

w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 

powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 

z późn. zm.) 

 

 

Dyrektor PCEiK w Oleśnicy 

Grażyna Dłubakowska 
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