
 

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie 

zaprasza do udziału  

w  Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 

„Zimowe krajobrazy- zima w mieście” 

 

„Płatki bielutkie, białe 

spadają z nieba, krążą, 

wioski i miasta całe 

w srebrzystym puchu krążą…” 

E. Szymański 

 
Trwa kalendarzowa zima, dlatego zapraszamy Was do udziału  

w konkursie plastycznym. 

 

Celami konkursu są: 

• wyzwalanie inwencji twórczej dzieci, 

• prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej, 

• rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata,  
      

• przedstawienie różnymi środkami plastycznymi zimowego pejzażu,   
      

• rozwijanie wyobraźni plastycznej, 
   

• popularyzacja różnorodnych technik plastycznych,    
 

• kształcenie i wychowanie dzieci poprzez sztukę.



Regulamin Międzyszkolnego Konkursu „Zimowe krajobrazy” 
 

 

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do wychowanków przedszkoli  
(dzieci 5-6 letnich) oraz uczniów  szkół podstawowych klas I – III. Uczestnicy konkursu 
powinni wykonać indywidualną pracę plastyczną dowolną techniką płaską formatu A4, 
prosimy nie oprawiać prac! 
 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
 I grupa - przedszkola i klasy I, 
 II grupa - klasy II i III.  

2. Każda z placówek może nadesłać nie więcej niż 10 prac z każdej kategorii. 
 
3. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów, zastrzegamy sobie możliwość 
nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocji oraz zamieszczenie ich w publikacjach 
szkolnych z podaniem nazwiska autora (nie zwracamy prac konkursowych). 
 
4. Prace przyjmowane będą w świetlicy lub sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 8  
w Rzeszowie, ul. Rudnickiego 2, tel. 17 74 82 330 
 
5. Termin składania prac upływa z dniem 17 lutego 2020 roku (o przyjęciu decyduje data 
wpływu). 
 
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 29 lutego 2020 roku w SP Nr 8  
w Rzeszowie. Laureaci zostaną poinformowani o miejscu i godzinie podsumowania konkursu 
drogą e- mailową lub telefoniczną.  
 
7. Praca powinna być opisana z przodu, w prawym, dolnym rogu czcionką „Arial” 
(rozmiar 12) i zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna, 
adres, telefon i e-mail placówki. 
 
8. Po nagrody i dyplomy, które nie zostaną odebrane w czasie podsumowania konkursu 
należy zgłosić się w świetlicy szkoły w terminie jednego miesiąca od dnia rozstrzygnięcia 
konkursu. 
Nie wysyłamy nagród i dyplomów pocztą. 
 
9.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych 
osobowych uczestnika.   
 

Organizatorzy:  
mgr Elżbieta Kloc 
mgr Klaudia Lelek 

mgr Jolanta Lorenc 
mgr Barbara Maczuga 

mgr Dorota Styś 
 


