
 

 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 28.09.2007 r. 

 
Regulamin Konkursu Plastycznego 

„Jesienne bukiety” 
 

26 października 2017 r. 
 

Niby nic takiego. Bukiet polnych kwiatów,  
Zebranych o świcie z łąk... tych koło drogi 

A gdy stoją cicho w aureoli światła, 
To czuję, jak słońcem - zapach myśli słodzi.  

 

Bukiet to dekoracja z kwiatów ułożonych ozdobnie, często artystycznie .Do bukietów prócz kwiatów używane 

są liście, łodygi zbóż, gałązki roślin, owoce, ozdobne wstążki, metaliczne folie itp. Bukiety używane są jako 

ozdoba wnętrz, zwłaszcza w czasie świąt i uroczystości, a także jako dodatek do stroju, np. bukiet panny 

młodej. Bukiety kwiatów stanowią też popularny temat kompozycji malarskich. Jednym z najbardziej 

cenionych malarzy kwiatów był Jan Bruehgel Starszy, zwany też "kwiatowym". Bukiety kwiatów chętnie 

malowali też wybitni impresjoniści i postimpresjoniści .Szczególnie znanych jest kilka wersji Słoneczników Van 

Gogha  

 

 

1. Organizator: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury 

2. Cele konkursu: 

 nabywanie umiejętności obserwowania otaczającego nas krajobrazu 

 kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej 

3. Technika: 

 malarska (do wyboru: kredki, pisaki, farby) 

 graficzna i rysunkowa (ołówek, cienkopis) 

 format pracy: A3 lub A4 – praca powinna być wykonana na kartce z bloku technicznego. 

4. Warunki uczestnictwa: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych powiatu oleśnickiego, 

 szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac, 

 każda praca powinna mieć potwierdzenie opiekuna o jej samodzielnym wykonaniu. 

5. Opis prac: 

 Imię i nazwisko autora pracy 

 nazwa i adres szkoły 

 nazwisko opiekuna artystycznego oraz telefon kontaktowy 

 podpis osoby potwierdzającej samodzielność wykonanej pracy 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/


6. Termin i miejsce nadsyłania prac; 

Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska 

Polskiego 56, w nieprzekraczalnym terminie do 26.10.2017 r. Sekretariat PCEiK czynny jest od 

poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00 

7. Ocena prac: 

 kategoria: szkoły podstawowe 

 kategoria: klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne 

 kategoria: placówki specjalne 

8. Zwycięzców konkursu zaprosimy na uroczyste rozdanie nagród podczas wernisażu prac, który 

odbędzie się w Galerii 56 w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. O terminie 

wernisażu poinformujemy laureatów i wyróżnionych osobnym pismem do szkoły. 

            Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej: www.pceik.pl  

9. Postanowienia końcowe: 

Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub zniszczone w czasie transportu nie będą oceniane 

Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

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

wspomnianym konkursie.  

11. Odpłatność w wysokości 10 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.   

12. 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.) 

 

Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania. 

   


