
 

 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 22.04.2020 r. 

 
Regulamin Konkursu Plastycznego 

„Wiosenne bukiety” 
22 maja 2020 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.  

                                                                                                         Maria Polak (Maryla) 

                                                                                                                              „Bukiet polnych kwiatów” 

 

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. 

 

Stwórz swój niepowtarzalny bukiet wiosennych kwiatów wyczarowany za pomocą pędzla, kredki lub ołówka i weź udział 

 w naszym konkursie online. 

 

1. Organizator: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

2. Cele konkursu: 

 nabywanie umiejętności obserwowania otaczającej przyrody, 

 kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

 rozwijanie kreatywności i twórczej pasji. 

3. Technika: 

 malarska (do wyboru: kredki, pisaki, farby), 

 graficzna i rysunkowa (ołówek, cienkopis). 

4. Warunki uczestnictwa: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

5. Kategorie wiekowe: 

 kategoria: szkoły podstawowe:  

- klasy IV-VI 

- Klasy VII-VIII 

 kategoria: szkoły ponadpodstawowe. 

6. Jury oceniać będzie: 

 zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu, 

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/


 pomysłowość, 

 technikę wykonania, 

 estetykę pracy. 

7. Opis prac: 

 imię i nazwisko autora pracy, 

 nazwa szkoły, 

 kategoria wiekowa. 

            Informacje te należy umieścić w prawym dolnym rogu pracy, następnie wykonać skan lub zdjęcie 

            całości. 

8. Termin i miejsce nadsyłania prac; 

Skany prac lub ich zdjęcie należy przesłać na adres e mail: pceik@pceik.pl w nieprzekraczalnym 

terminie do 08.05.2020 r. 

9. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomem laureata, a ich prace będą zaprezentowane      

w  e-Galerii PCEiK. Wyniki konkursu zamieszczone będą  na stronie internetowej: www.pceik.pl 

10. Postanowienia końcowe: 

Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. Udział w konkursie każdego uczestnika 

jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu. 

Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów 

przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl                    

w  zakładce:    Młodzieżowy   Dom   Kultury / dokumenty   wewnętrzne / procedury  i   regulaminy. 

Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału                   

w wyżej wspomnianym konkursie.  

11. Załącznik: 

 oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO 

 


