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Oleśnica, 25.09.2019 r. 

 

 
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego 

„WSZYSTKIE BARWY JESIENI” 
 

1. Organizator: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

2. Cele konkursu: 

 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz umiejętności artystycznych uczestników 

 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży technik plastycznych jako środka wypowiedzi 

 rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody 

 możliwość poznania ciekawych plastycznie miejsc na terenie naszego miasta i powiatu. 

 

3. Technika: 

 malarska (do wyboru: kredki, 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 i ponadpodstawowych powiatu 

oleśnickiego 

 szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac w jednej kategorii 

 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. 

 

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 25.10.2019 r. 

 

7. Ocena prac: 

Prace oceni powołane przez organizatorów jury, które przyzna nagrody, dyplomy i  wyróżnienia 

w następujących kategoriach: 

 kategoria: szkoły podstawowe 

- kl. I-III 

- kl. IV - VIII 

 kategoria: szkoły ponadpodstawowe 

 kategoria: szkoły specjalne 

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30. 10. 2019 r. 

     Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie www.pceik.pl w zakładce : konkursy artystyczne. 

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/
http://www.pceik.pl/


Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy „Wszystkie barwy jesieni” 

w dn. 08. 11. 2019 r. w Galerii 56 o godz. 16.30. 

Prosimy opiekunów uczniów o potwierdzenie obecności laureatów i wyróżnionych na wręczeniu 

nagród do dn. 06. 11. 2019 r. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

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

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

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszeniowa, którą należy przykleić do pracy na rewersie. 

2. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO 

   
 

 


