
Regulamin Plastycznego  Konkursu Powiatowego –Rok Wielkich Polaków
Polski romantyzm- Rok  Ballad i romansów

• Postanowienia ogólne na rok 2022:
• Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach.
• Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych Powiatu

Bieruńsko- Lędzińskiego.
• Cele konkursu:

- przypomnienie wydarzenia, jakim było pierwsze wydanie „Ballad i romansów” 
• A.  Mickiewicza,  uczczenie  200  rocznicy  ich  powstania,  propagowanie  klasyki

literatury polskiej
- przybliżenie treści zawartych w Balladach i romansach Adama Mickiewicza;
- rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności i wyobraźni plastycznej;
- promocja uczniów uzdolnionych plastycznie w naszym powiecie.

II. Zadania konkursowe i warunki uczestnictwa w konkursie:
Zadanie konkursowe:
1.Przedstaw w dowolnej technice plastycznej ilustrację do wybranej ballady Adama
Mickiewicza                   (  Pierwiosnek; Romantyczność; Świteź; Świtezianka;
Rybka;  Powrót taty; Kurhanek Maryli;  Do przyjaciół; To lubię; Rękawiczka;  Pani
Twardowska; Tukaj albo próby przyjaźni; Lilije,Dudarz);
2.Format  pracy  to  A3,  blok  techniczny,  technika  dowolna (  rysunek,  malarstwo,
collage lub techniki mieszane);
3.Praca ma być wykonana przez jednego autora ( prace zbiorowe nie będą brane
pod uwagę).

III. Harmonogram realizacji konkursu:
• Etap I:

-  przeprowadzenie  konkursu  poprzedza  zachęcenie  uczniów  i  nauczycieli
poszczególnych szkół do udziału w nim (rozesłanie informacji, regulaminu);
-  szkoły  biorące  udział  w  konkursie  wybierają  jedną  pracę,  która  reprezentuje
zarówno autora jak i szkołę.

• Etap II:
-  podczas  uroczystej  gali  Konkursu  Powiatowego  Rok  Wielkich  Polaków,  która
odbędzie się dnia 14 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00 w Szkole  Podstawowej nr 3
w Lędzinach, zostaną ogłoszeni zwycięzcy;
- prace konkursowe prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 2 grudnia 2022r ;
- prace powinny być opisane na odwrocie: Imię i nazwisko autora; nazwa szkoły;
klasa;  imię  i  nazwisko  nauczyciela  przygotowującego  ucznia  oraz  tytuł  utworu
A.Mickiewicza ;
-praca  powinna być zamknięte w kopercie z adnotacją  "Polski romantyzm - Rok
Ballad i romansów "- powiatowy konkurs plastyczny.

IV. Zasady wyłaniania zwycięzców:
•  Wszystkie prace zostaną ocenione przez niezależne jury powołane przez 

organizatora;
• Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, odkrywcze i nieszablonowe podejście

do tematu, staranność i estetyka wykonania, walory plastyczne;
• Po podsumowaniu wyników  przyznaje się miejsca I, II i III;
• Ogłoszenie wyników następuje w dniu konkursu.



V. Nagrody:
• Nagrodami za zdobycie I, II lub III  miejsca  będą materiały plastyczne .
• Wszyscy autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie .

VI. Postanowienia końcowe:
• Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  przez  rodziców/

opiekunów  prawnych  na  publikację  danych  osobowych  uczniów  wyłącznie  na
potrzeby konkursu (dotyczy publikacji na stronie szkoły i w prasie lokalnej). 

• W dniu konkursu prosimy o przywiezienie zgód na przetwarzanie danych dzieci 
i publikację danych osobowych w formie pisemnej. 


