
Do nauczycieli plastyki i muzyki: 

XIV  WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY   

„TAM,  GDZIE MIESZKA MUZYKA” 
 

 

Zespół Szkolno -  Przedszkolny nr 11 w Gliwicach 
 

REGULAMIN KONKURSU: 

 
1. Konkurs plastyczny  adresowany jest do  uczniów klas IV – VII szkół 

podstawowych .  

 

2. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na dwa rodzaje sztuki -  muzykę              

i plastykę oraz stworzenie uczniom możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej. 

   

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy malarskiej zainspirowanej jednym z 

dwóch utworów pochodzących ze świata baletu: 
Utwór 1:   Aram Chaczaturian „Taniec z szablami” z baletu „Gajane” 

Utwór 2:   Piotr Czajkowski „Walc kwiatów” z baletu „Dziadek do orzechów”         

          

Prosimy nauczycieli  muzyki i plastyki, aby przedstawili na swoich zajęciach te utwory 

uczniom i   zachęcili ich do wzięcia udziału w naszym konkursie. Po wysłuchaniu w/w 

utworów uczeń wybiera jeden z nich i pod wpływem wrażeń, jakie on wywoła,   maluje 

pracę o dowolnej tematyce. 

 

4. Prace konkursowe  mogą być wykonane wybraną techniką malarską lub pastelami  

na dowolnym podłożu (papier / podobrazie) formatu A3 . Prace muszą być na 

odwrocie opatrzone metryczką: 
 

 

imię i nazwisko ucznia: 

 

…………………………………………………………………………… 

klasa:  ………………………… 

Szkoła Podstawowa nr: ………………………………………………. 

adres…………………………………………………………………… 

……………………………………….................................................. 

telefon: …………………………….. 

 e-mail……………………………………………..... 
praca inspirowana:    A,.Chaczaturian ”Taniec z szablami:” /                                                  

P. Czajkowski ”Walc kwiatów”( odpowiednie podkreślić)  

opiekun ucznia: 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 



Tak opisane prace (odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem) należy przesłać na 

adres: 

 

Zespół Szkolno -  Przedszkolny nr  11 

ul. Tarnogórska 59 

44-100 Gliwice 
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Tam, gdzie mieszka muzyka” 

Każda szkoła może przesłać maksymalnie 10  prac. 

 

Termin nadsyłania prac  konkursowych upływa 30 - 11 - 2019 
 

5. Prace oceni jury, w skład którego wchodzą nauczyciele plastyki i muzyki. Decyzje 

jury są niepodważalne. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 

6. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana 15 grudnia 2019 roku na stronie 

internetowej ZSP nr 11 w  Gliwicach 

            Nagrody zostaną wysłane pocztą. 

            

 
          organizatorzy konkursu:  Beata Piotrowska (e-mail: bp_gliwice@poczta.onet.pl  ) 

                                                       Joanna Wrześniewska 

                                                      

 

 

 

 
 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA 

w  konkursie plastycznym  TAM, GDZIE MIESZKA MUZYKA 2019 

 

Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec  

 

.................................................................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko dziecka) 

 

udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka  (dziecka pozostającego pod moją prawną 

opieką)   w  w/w  konkursie.  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej na konkurs pracy plastycznej   w 

dowolnym czasie  i formie  

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem  i w pełni 

akceptuję. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych  dziecka dla 

celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych 

osobowych  (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 
 

___________________________________________________ 

imię i nazwisko i czytelny podpis 

rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

mailto:bp_gliwice@poczta.onet.p


 


