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TEMAT KONKURSU: „SZCZĘŚCIE” 

 

ZADANIE: 

Wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, która pokaże szczęśliwą chwilę, 

dzień lub jak autor pracy wyobraża sobie szczęśliwe życie. Należy wykazać się 

kreatywnością w podejściu do tematu. 

 

ZASADY: 

PRACE PLASTYCZNE zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną 

techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez 

Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone 

przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych 

(np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, 

guzików itp.  

a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania 

pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy 

niż A0 (841 mm x 1189 mm), 

b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, 

wysokość) nie może przekraczać 100 cm 

c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, 

farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i 

trwale przymocowane do powierzchni pracy, 

 

PRACA LITERACKA nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 

znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za 

pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie 

musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana. 
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WAŻNE 

• TERMIN DOSTARCZENIA PRAC w szkole (dla miasta Katowice) 20.10.2021 – 

do wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy lub pedagoga szkolnego 

• Praca musi być podpisana (imię nazwisko, klasa) 

• Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego - zgoda do 

pobrania ze strony (lub przepisania). 

• Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. 

Nie przyjmujemy prac grupowych. 

• Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście. 

• Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych. 

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem 

Uczestnika, że praca nie została wykonana przez inne osoby. 

• Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie 

polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez 

konieczności poinformowania o tym Uczestnika pracy, która: 

d) narusza prawo obowiązujące w Polsce, 

e) narusza prawa i uczucia osób trzecich, 

f) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe naganne 

moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do 

nienawiści i przemocy), 

g) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych 

w ust. 4.6, 

h) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu. 

 

OCENA PRAC: 
Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez 
Organizatora. 
Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów: 
 

a) wartość artystyczna pracy, 
b) wiek autora pracy, 
c) spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu, 
d) w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia. 


