
regulamin konkursu: 

I. Cele konkursu: 

 promowanie pozytywnego wizerunku 

nauczyciela 

 doskonalenie umiejętności wyrażania 

siebie poprzez literaturę i sztukę, 

rozwijanie wrażliwoci estetycznej 

 stwarzanie dzieciom i młodzieży 

możliwości prezentacji własnych dokonań 

twórczych 

 nawiązanie i rozwijanie współpracy  

z placówkami edukacyjno – 

wychowawczymi na terenie powiatu 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 uczestnikami konkursu są uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatu giżyckiego 

 uczestnik konkursu może wykonać 

indywidualnie 1 pracę konkursową 

 format pracy plastycznej - A3 

 format pracy literackiej – max. strona A4 

(wydruk komputerowy, czcionka 12) 

 technika pracy: 

 klasy I-III szkoły podstawowej: 

 plastyczna – technika dowolna, 

płaska 

 literacka (gatunek, rodzaj 

literacki - dowolny) 

 

 klasy IV-VI szkoły podstawowej: 

 plastyczna (szkic, rysunek, 

malarstwo,…) 

 literacka (gatunek, rodzaj 

literacki - dowolny) 

 klasy gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej: 

 plastyczna (szkic, rysunek, 

grafika – wykorzystanie technik 

multimedialnych) 

 literacka (gatunek, rodzaj 

literacki – dowolny) 

 funkcję koordynatorów działań 

związanych z konkursem na terenie szkoły 

mogą pełnić: opiekunowie samorządu, 

pedagodzy, prezesi ognisk ZNP.   

 prace plastyczne powinny się nadawać do 

łatwego ich wyeksponowania/ 

powieszenia  

 prace literackie powinny mieścić się na 

stronie A4, napisane na komputerze, 

czcionka 12 (wersja papierowa + nośnik) 

 komisja będzie oceniała wykonane prace 

z uwzględnieniem: 

 

 pomysłowości 

 estetyki wykonania 

 zgodności z temtem i ww. 

kryteriami 

 

 wszystkie nadesłane na konkurs prace 

powinny być opisane wg. karty zgłoszenia 

dołączonej do regulaminu na stronie 

www.znp-gizycko.pl 

 prace uszkodzone lub niespełniające 

warunków regulaminu nie będą oceniane 

 prace konkursowe przechodzą na 

własność organizatora 

 dostarczenie prac na konkurs jest 

jednoznaczne z akceptacją warunków 

regulaminu, zgodą na publikacje danych 

osobowych (zamieszczenie listy 

laureatów na stronie internetowej ZNP  

i w mediach społecznościowych)  

 

III.  Termin i składanie prac konkursowych: 

 czas na potwierdzenie udziału  

w konkursie - do 30.04.2016 r.  

 czas na dostarczenie prac konkursowych 

do ZNP - do 20.05.2016 r. 

 rozstrzygnięcie konkursu (wystawa, 

wręczenie nagród) – o dokładnym 

terminie laureaci zostaną poinformowani 

w późniejszym czasie. 

 prace należy nadesłać / składać:  

Siedziba ZNP oddział Giżycko  

ul. Sikorskiego 3 B, 11-500 Giżycko  

tel. kontaktowy: 87 428 22 94, 603 861 826  

adres e-mail: znp_gizycko@wp.pl 

http://www.znp-gizycko.pl/

