
REGULAMIN
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „OŁÓWKIEM I PĘDZLEM”

ORGANIZATOR 
Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

UCZESTNICY 
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów VII i VIII klas Szkół Podstawowych.

TEMAT KONKURSU
Dawno, dawno temu...
Tak  zaczyna  się  niejedna  opowieść.  Przenieś  nas  w  świat  przeszłości.  Tej
odległej, pradawnej, bądź tej bliskiej, niedawnej, do której sięgasz pamięcią.
Powspominajmy dawne czasy, dawne krainy, dawne życie.

CELE KONKURSU
• Rozwijanie wyobraźni.
• Doskonalenie zdolności plastycznych.
• Promowanie utalentowanych uczniów oraz ich nauczycieli.
• Możliwość edukacji w Zespole Szkół Plastycznych im. W. Hasiora 

w Koszalinie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik przesyła 1 pracę.
2. Praca może być wykonana  w wybranej technice: rysunkowej

 (np.: ołówek, węgiel, tusz) lub malarskiej (np.:akwarela, tempera, farby 
plakatowe, pastel, kredki) na podłożu papierowym.

3. Nie będą kwalifikowane prace wyklejane (kolaż), prace przestrzenne 
oraz na blejtramach.

4. Format pracy: A3.
5. Nadesłane prace powinny być opatrzone metryczką (zał. nr1), 

wypełnioną pismem drukowanym i przyklejoną na odwrocie pracy.
6. Do pracy należy dołączyć oświadczenie (zał. nr2).

PRZEBIEG  KONKURSU:
konkurs składa się z dwóch etapów:
1. Pierwszy etap  polega na selekcji nadesłanych prac do naszej szkoły. Lista
Laureatów  zakwalifikowanych  do  II  etapu  przesłana  zostanie  drogą
elektroniczną  do  szkół  i  placówek  biorących  udział  w  konkursie  oraz
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opublikowana na stronie internetowej ZSP w terminie do 15 stycznia 2021.

2.  Drugi  etap  polega  na  wykonaniu  prac  z  rysunku  (postać),  malarstwa
(martwa natura) oraz rzeźby (interpretacja tematu) w budynku Zespołu Szkół
Plastycznych  przy  ulicy  Racławickiej  9  w  Koszalinie.  Uczestnicy  II  etapu
przynoszą: ołówki, farby (plakatowe lub akrylowe), pędzle, paletę, kubek, blok
A3. 
Uwaga: w związku z niestabilną sytuacją epidemiczną formuła II etapu może
ulec  zmianie  i  będzie  dostosowana  do  aktualnych  wytycznych  (np.  zdalne
nauczanie) o czym poinformujemy uczestników mailowo.

TERMINY:
1) I etap: nadsyłanie prac do 12 stycznia 2021. 
2) II etap: 25 lutego 2021.
3) Uroczysty wernisaż i wręczenie nagród: 11 marca 2021.

JURY:
Prace  w  obu  etapach  oceniać  będzie  komisja  składająca  z  artystów  
plastyków – nauczycieli  Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie.

NAGRODY:
Dla  Laureatów  trzech  pierwszych  miejsc  przewidziane  są  nagrody

rzeczowe. Uczniowie  nagrodzonych  oraz  wyróżnionych  prac  zostaną
zwolnieni  z  praktycznej  części  egzaminu  wstępnego  do  Zespołu  Szkół
Plastycznych  im. Wł. Hasiora w Koszalinie. 

O finalnych wynikach naszego konkursu poinformujemy drogą mailową
szkoły  i  placówki  biorące  w  nim  udział  oraz  opublikujemy  je  na  stronie
internetowej  naszej  szkoły:  http://www.plastyk.koszalin.pl  w  terminie  do
5 marca 2021.

WARUNKI SKŁADANIA PRAC:
Prace  konkursowe  należy  nadesłać  lub  dostarczyć  osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2021.  na adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. W. HASIORA
UL. RACŁAWICKA 9
75 – 620 KOSZALIN
z dopiskiem: Dawno, dawno temu...
 Szczegółowych informacji udziela komisarz konkursu: 
Inga Marciszuk – Mazur, tel. 697 154 159
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikacji  prac  na  stronie

internetowej szkoły w celu informacji i promocji konkursu.
2. Autor prac wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.
3. Prace konkursowe mogą być zwracane na prośbę i koszt uczestnika 

od 1 kwietnia 2021 r. do końca roku szkolnego 2020/2021.
4. Autorzy  prac,  którzy  biorą  udział  w  konkursie  akceptują  wszystkie

warunki tego regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Ołówkiem  i pędzlem

Metryczka
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

WIEK AUTORA

KLASA

ADRES E-MAIL  AUTORA

NAZWA I ADRES 
SZKOŁY/PLACÓWKI/RODZICA

TYTUŁ PRACY

IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 
ARTYSTYCZNEGO

PODPIS AUTORA PRACY

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO

Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Ołówkiem  i pędzlem

Oświadczenie

1. Wyrażam zgodę na rejestrację mojego wizerunku, publikację wizerunku do celów 
promocyjnych Konkursu wraz z uwidocznionym imieniem i nazwiskiem.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie 
Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu) dla
potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).
Jednocześnie Organizator informuje o możliwości wycofania swojej zgody na publikację 
wizerunku w dowolnej chwili trwania Konkursu.

Data i podpis autora ..................................................................................

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego.................................................
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