
I SZKOLNY  TURNIEJ  PLASTYCZNY   

DLA UCZNIÓW KLAS  IV-VI 

                                                             REGULAMIN TURNIEJU 

Inspiracją  do powstania takiej formy konkursu plastycznego  jest stworzenie identycznych warunków pracy dla 

wszystkich uczestników , wyrównanie szans by prace były wykonane w 100% przez uczniów. Pragniemy zachęcid 

uczniów do uczciwej rywalizacji i wiary we własne możliwości oraz do podjęcia przez nich próby podzielenia się  

wrażeniami, emocjami i własnymi odkryciami poprzez stworzenie prac plastycznych. 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

Szkoła  Podstawowa nr 108 im. J. Tuwima we Wrocławiu 

Koordynator konkursu: Małgorzata  Więcław-Szafraoska. Pytania w sprawie turnieju proszę kierowad na e-mail:  

mweclaw0109@edu.wroclaw.pl 

 

CELE  Turnieju: 

 

 Stworzenie warunków do uczciwej rywalizacji. 

 Poszukiwanie ukrytych talentów plastycznych. 

 Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu. 

 Inspirowanie do pracy twórczej. 

 Stworzenie interesującej kolekcji prac plastycznych. 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 W turnieju mogą brad udział uczniowie SP klas IV-VI  

 Format  prac  A4, A3 

 Technika: rysunek, malarstwo, techniki mieszane. 

 Terminy turnieju: Etap klasowy do 22.12. 2016 ,  

              Etap szkolny 17. 01.2017 (wtorek), czas trwania turnieju 2x45 minut na 2 i 3 lekcji  w sali 26 

              Etap międzyszkolny  planowany od roku szkolnego 2017/2018 

 Podsumowanie i wystawa prac konkursowych 04.02.2017 podczas Dnia Otwartego Szkoły 

 Przewiduje się przyznanie  dyplomów. Laureaci będą uczestnikami warsztatów plastycznych na 

Akademii Sztuk Pięknych podczas Festiwalu Wysokich Temperatur. 

 Każda praca powinna byd opisana czytelnie: nazwisko, imię ,klasa, tytuł pracy, nazwa i adres szkoły (telefon) 

 Uczestnicy wybierają jeden z tematów i realizują go w dowolnej technice, korzystając z przyniesionych 

materiałów ( farby plakatowe, akwarele, tempery, pastele olejne, kredki, ołówki,  białą kartkę z bloku 

technicznego format A4 lub A3). 

 Prace oceniad będą wrocławscy artyści plastycy. 

 Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej. 

 Regulamin konkursu zamieszczony  na szkolnej stronie internetowej. 

 

UWAGI  KOŃCOWE: 

 każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę, 

 prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów, 

 organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania 

honorariów autorskich, 

 udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla 

potrzeb turnieju i wystawy ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 rok Dz.U. Nr 

133 poz. 833 z późniejszymi zmianami). 

mailto:mweclaw0109@edu.wroclaw.pl


 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DO 

I   SZKOLNEGO TURNIEJU PLASTYCZNEGO  2017 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

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

WIEK  UCZESTNIKA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES e-mail: 

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

Telefon  kontaktowy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki / syna  ……………………………………………………………………………………………………… 

W I Szkolnym Turnieju Plastycznym, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 108 im. Juliana Tuwima we 

Wrocławiu. 

Wyrażam zgodę na umieszczanie pracy na wystawie pokonkursowej na terenie szkoły oraz umieszczanie danych 

dziecka na liście laureatów, na internetowej stronie szkoły. 

 

 

 

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

 (podpis rodzica, opiekuna) 

                                                                                       

 

 


