
 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 
„MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 R.”  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy przedstawiającej portret lub sylwetkę polskiego 
sportowca. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna. Wiek uczestników 10-15 lat. 

Tematyka prac: praca musi przedstawiad portret lub sylwetkę polskiego sportowca 
Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu:  

- malarstwo,  
- rysunek,  
- grafika,  
- wyklejanka, itp. 
 
Format prac – A3  lub A4  
 
Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 
-10-11 lat 
-12-13 lat 
-14-15 lat 

Termin nadsyłania prac do siedziby organizatora konkursu 15 maja 2021 r. 

Prace do szkoły oddajemy do 30 kwietnia 2021 

Do pracy dołączamy wypełnioną kartę zgłoszenia do pobrania pod linkiem lub jako załącznik na dole strony. 

https://cloud2p.edupage.org/cloud/Karta_Zgloszenia.pdf?z%3AoMHsOlNQRI7Y4yq9pdfbP7DZgcXMFdvY4BbFYI11

9PtMdW6tZC5lnqiFQtOq%2FgiI 
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XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM” 

 

 

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowao kulturą ludową, rodzimą oraz innych krajów świata. Rozwijanie 

wyobraźni plastycznej, uwrażliwienie na piękno folkloru różnych narodów. 

Technika wykonania pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki eksperymentalne. 

 

Format prac: dowolny. 

 

Konkurs odbywa się drogą internetową, uczestnicy przesyłają do Organizatora zdjęcia swych prac  

(parametry zdjęcia: format JPG;  wielkośd pliku do 1,5MB;  rozdzielczośd do 300 dpi).  

Dokumentację fotograficzną pracy oraz Załącznik (zgoda rodzica/opiekuna) z  Kartą zgłoszenia należy przesład  

na e-mail: plastyka.przygoda@gmail.com  w temacie  wpisując tytuł konkursu: XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Moje spotkanie z folklorem” oraz imię i nazwisko autora. 

 

Termin nadsyłania prac:  15 marca 2021 r. 

 

Link do pobrania zgody i karty zgłoszenia, załącznik dodany także do strony. 

https://przygoda-rybnik.pl/wp-content/uploads/2021/02/XVII-OGOLNOPOLSKI-KONKURS-PLASTYCZNY-MOJE-

SPOTKANIE-Z-FOLKLOREM.pdf 

 

Uczniowie, którzy zdecydują się na udział wysyłają prace samodzielnie, natomiast do mnie potwierdzenie wysłania 

pracy na maila plastyksp8@wp.pl  
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Konkurs plastyczny  

„Makulatura To Nie Śmieć – Zioła” 

Przedstawcie w swoich pracach środowisko ziół. Jak się prezentują pośród towarzyszących im roślin. 
Niektóre mają wygląd niepozorny i traktowane są jak chwasty, inne kwitną i przyciągają uwagę nie tylko 
ludzi. W wielu miastach miejsce trawników zajęły łąki kwietne. Dodatkowym ich atutem jest to, iż 
pomagają walczyd z negatywnymi skutkami zmian klimatu – obniżają temperaturę otoczenia, filtrują 
powietrze, zatrzymują wodę w glebie, a co najważniejsze stanowią miejsce do żerowania dla pszczół i 
innych owadów zapylających. 

  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6 do 19 lat 

  Do prac należy dołączyć wypełnione przez osobę zgłaszającą pracę/autora (w przypadku indywidualnego 

uczestnika (wiek powyżej 18 lat), zgłoszenie udziału w konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

  Prace bez dołączonego zgłoszenia, niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

  Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

 

Technika: 
 

- Kolaż,  

 - monotypia,  

- techniki mieszane z użyciem makulatury 

 

Prace należy wykonać na płaszczyźnie umożliwiając ekspozycję w antyramach. 

 

Format: dowolny, jednak nie większy niż 50cm x 70 cm 

Termin składania prac: 20 maja 2021r. 
 

Prace do szkoły należy dostarczyd do 7 maja 2021 

 

Karta zgłoszenia dołączona do strony. 

 

 

 

 

 

 



 

16. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  

„Noc i dzień w szarości” Rawicz 2021 

 

Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych. W tym roku spróbujcie przenieśd swoje refleksje 

rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, fotografując, wyklejając tematy związane z 

szeroko pojętymi zagadnieniami nocy i dni posługując się bogactwem czerni, szarości i bieli. 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. 

 

Tematyka prac: Noc i dzieo w szarości 

 

Technika wykonania prac: techniki plastyczne płaskie: 

- rysunek (może byd wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego 

typu, węglem lub suchy pastel - powinien byd utrwalony), 

- malarstwo, 

- grafika (warsztatowa, komputerowa), 

- fotografia, 

- collage. 

 

Ważne! Wszystkie prace muszą byd wykonane w czerni, bieli lub szarości, użycie nawet najmniejszych odcieni innych 

kolorów spowoduje dyskwalifikację. 

Format prac :A4 lub A3 

Uwagi techniczne: 

- organizatorzy przyjmują tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych płaskich podłożach 

plastycznych). 

- nie należy oprawiad prac, 

- prace wykonane w technikach pastelu suchego i węgla trzeba utrwalid, 

- nie rolowad (zwijad) prac, 

- pamiętajcie, aby przyklejad zgody z tyłu do prac, 

Terminy: 

03 kwietnia 2021 - ostateczny termin nadsyłania prac 

Prace do szkoły należy dostarczyd do 20 marca 2021 r. 

Zgłoszenie i zgoda do pobrania pod linkiem lub na dole strony szkoły. 

https://drive.google.com/file/d/1EIcX5k7X-2PNfJBeWSOls4vNOY_d_hNZ/view 

https://drive.google.com/file/d/1EIcX5k7X-2PNfJBeWSOls4vNOY_d_hNZ/view

