
  

 
 

REGULAMIN 

              X PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ  

  DZIECI I MŁODZIEŻY 2016 

ORGANIZATOR:  

Jasielski Dom Kultury 

 ul. Kołłątaja 1 

38-200 Jasło 

tel./fax 13 44 351 50, 

 e-mail:jdksekretariat@gmail.com, www.jdkjaslo  

TEMAT: 

„Sienkiewicz pędzlem i kredką”. 

Rok 2016 ogłoszony jest Rokiem Henryka Sienkiewicza 

ponieważ mija 100 rocznica śmierci tego wybitnego 

powieściopisarza, publicysty, laureata Nagrody Nobla. 

Jest to okazja do wspomnienia twórczości pisarza, jego dzieł, 

które na trwałe wpisały się w polską kulturę. 

Do najpopularniejszych jego utworów należą nowele: „ 

„Za chlebem”, „Janko Muzykant” oraz powieści:”Ogniem i 

mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”, „Quo Vadis”, 

„Krzyżacy”, „W pustyni i w puszczy”. 

Praca plastyczna powinna być inspirowana twórczością Henryka 

Sienkiewicza, ilustracja może przedstawiać wybraną scenę lub 

postać z dowolnego utworu pisarza. 

CEL KONKURSU: 

- popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza,  

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, 

- wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych, 

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej. 

UCZESTNICY : 

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu 

jasielskiego. 

WARUNKI  UCZESTNICTWA : 

1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w dowolnej technice    

     płaskiej jak: malarstwo, grafika, pastel, itp. z wyłączeniem    

     technik nietrwałych (np. plastelina, materiały sypkie). 

2. Format prac dowolny ( maksymalny 50x70 cm ). 

3. Prace przestrzenne nie wezmą udziału w konkursie. 

4. Prace nie mogą być wykonane zbiorowo. 

5. Nauczycieli plastyki prosimy o wstępną selekcję  prac. 
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     - imię i nazwisko ucznia 

     - klasa 

     - adres szkoły, telefon 

     - imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.    

OCENA PRAC: 

Powołana przez organizatorów komisja dokona kwalifikacji prac 

na wystawę oraz przyzna nagrody i wyróżnienia . 

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:  

      I kategoria     - uczniowie klas I-III 

      II kategoria   - uczniowie klas IV-VI 

      III kategoria  - uczniowie gimnazjum. 

Komisja oceni prace według następujących kryteriów: 

- estetyka pracy i staranność wykonania, 

- inwencja twórcza dziecka oraz nawiązanie do tematu, 

- samodzielność w wykonaniu ilustracji. 

TERMINY: 
Termin składania prac – do 4 listopada (piątek) 2016 r. 

 na adres Jasielskiego Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu    

18 listopada 2016 r.(piątek) o godz. 14.00 w JDK.   

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Wystawa pokonkursowa trwać będzie od  18 listopada do  

9 grudnia 2016 r. 

 

Nagrodzone prace zostają własnością Jasielskiego Domu 

Kultury, pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu 

wystawy do końca grudnia br. 

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest 

instruktor plastyki Ewa Kusiak, tel. 13 44 351 54,  

e-mail: jdkplastyk@vp.pl  

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie oraz  

współpracy z naszą instytucją. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych  

uczestników konkursu wyłącznie do działalności promocyjnej JDK.

http://www.jdkjaslo/
mailto:jdkplastyk@vp.pl

