
                                              

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy 
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56             

tel./fax (071) 314-01-72  www.pceik.pl 

e-mail: sekretariat@pceik.nazwa.pl 

   
 

PCEiK.MDK.4390.02.2022                                                                               Oleśnica 14.09.2022 r. 

 
REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Plastycznego 

Jesień  barwami  opisana 
dla uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych 

 

Przed domem jarzębina 

Ku ziemi się ugina. 

Widzisz, coraz to śmielej 

Jesień sobie poczyna. 

(…) 

Zapisz tę porę, zapisz, 

Bo zaraz ją utracisz. 

Pozbieraj ją, pozbieraj, 

Jak umiesz, jak potrafisz. 

 
Jerzy Liebert  

„Przed domem jarzębina” 

 

 
Jesień – kolorowa, bogata w zapachy i smaki, szeleszcząca spadającymi liśćmi, czasem mglista        

i szara - była i jest nadal natchnieniem poetów i malarzy. 

Wybierz najpiękniejszy jesienny wiersz – może to być jedna zwrotka, a czasem jeden zachwycający 

wers – weź farby lub kredki i … namaluj (narysuj)  go na kartce papieru. Ważne jest, aby twoja 

praca nie była tylko prostą ilustracją jesiennego widoku, ale również oddawała nastrój, urok, 

ulotność cytowanych słów. 

Zapraszamy was do poetycko – malarskich podróży w głąb jesiennych klimatów. 

 
1. Organizator: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

2. Cele konkursu: 

 nabywanie umiejętności obserwowania otaczającego nas krajobrazu, 

 kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

 nabywanie umiejętności transpozycji.  

3. Technika:  

 rysunkowa lub malarska (kredki lub/i farby), 

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

technicznego. 

4. Warunki uczestnictwa: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV – VIII), 

i ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego, 

 szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac, 

 każda praca powinna mieć potwierdzenie opiekuna o jej samodzielnym wykonaniu, 



 prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub zniszczone w czasie transportu nie 

będą oceniane. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo 

do ich wykorzystania w celu promocji placówki. 

5. Opis prac: (załącznik nr 1) 

 imię, nazwisko i klasa, 

 nazwa i adres szkoły, 

 imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz telefon kontaktowy, 

 czytelny podpis osoby potwierdzającej samodzielność wykonanej pracy, 

 należy dołączyć tytuł i cytat z wiersza, na podstawie którego praca powstała.  

            Załącznik nr 1 należy trwale przymocować do 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 21.10.2022 r. ( PCEiK pokój  

nr 25 lub sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00) 

7. Ocena prac: 

 kategoria: szkoły podstawowe klasy IV-VI 

 kategoria: szkoły podstawowe klasy VII-VIII 

 kategoria: szkoły ponadpodstawowe 

 kategoria: szkoły specjalne 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 października 2022 r.  
            Prace oceni powołane przez organizatorów jury, które przyzna nagrody, dyplomy 

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

            pod Regulaminem Konkursu.  

9. Zwycięzców konkursu zaprosimy do naszej GALERII 56 na wernisaż prac oraz uroczyste 

rozdanie nagród. Informację o terminie wernisażu umieścimy pod wynikami konkursu. 

10. Postanowienia końcowe 
a. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury 

dostępne na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty 

wewnętrzne/ procedury i regulaminy : 

 Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

b. Osoby łamiące określone w niniejszym regulaminie zasady i procedury zostaną 

wykluczone z udziału  w wyżej wspomnianym konkursie.  

 

Załączniki: 

1. Opis pracy. 

2. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO  należy dołączyć  

               do pracy.  
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Załącznik nr 1 

 

Imię i nazwisko, 

klasa 
 

Nazwa i adres  

szkoły 
 

Opiekun 

artystyczny / tel. 
 

Potwierdzenie 

samodzielności  
 

Wiersz lub 

fragment (cytat ) 

oraz autor wiersza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


