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PEJZAŻE POLSKI W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI WYBITNYCH POLAKÓW 
 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

Konkurs plastyczny ma na celu rozwijanie aktywności artystycznej  oraz kształtowanie 

świadomości narodowej uczniów szkół polonijnych działających w  Holandii oraz dzieci 

polskiego pochodzenia zamieszkałych w Holandii.  

 

§1  Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem  konkursu jest Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej z siedzibą  

w Krakowie.  

2. Partnerami konkursu są  Studio Art Ambulance oraz Polska Szkoła w Hadze.  

3. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie  http://okp.krakow.pl  

oraz  https://artambulance.wordpress.com 

4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa  18 października  2022 roku. 

5. Pytania dotyczące konkursu oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres e-maila 

okp.krakow@gmail.com  

 

§2  Cel i przedmiot konkursu 

 

1. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz  wrażliwości 

artystycznej uczestników konkursu. 

2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające polski krajobraz, widok natury 

lub miasta Polski związanego z życiem Marii Konopnickiej, Marii Curie-Skłodowskiej lub 

Józefa Wybickiego. W opisie pracy wymagane jest  krótkie wyjaśnienie, dlaczego stworzony 

pejzaż nawiązuje do wybranej postaci. 

3. Tematem prac plastycznych najmłodszej grupy wiekowej (4 – 6 lat) jest ilustracja 

wybranego wiersza dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej.  W opisie pracy wymagane jest  

podanie tytułu wiersza.  

 

§3  Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół polonijnych działających na terenie Holandii 

oraz dzieci polskiego pochodzenia zamieszkałych w Holandii. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:  4 – 6 lat, 7 – 10 lat 

oraz 11 – 15 lat.   
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3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie pracy plastycznej oraz wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego  przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.  

5. Prace przesłane bez podpisanego formularza nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.  

 

§4  Wymagania dotyczące prac 

 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską w formacie A3 (30 x 42 cm). 

2. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (ołówek, kredka, pastele, 

farby, kolaż, techniki mieszane, wycinanka, technika własna). 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na 

konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

4. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie. 

 

§5  Zgłoszenie udziału w konkursie 

 

1. Uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę. 

2. Każde zgłoszenie powinno zawierać pracę plastyczną  oraz wypełniony i podpisany przez 

rodzica lub opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy. 

3. Prace konkursowe  można zgłaszać online przesyłając ich skan lub zdjęcie w formacie JPG 

o rozmiarze nie większym niż 2 MB na adres e-mail:  okp.krakow@gmail.com  

4. Prace plastyczne można również przesłać pocztą na adres  Polskiej Szkoły w Hadze:   

Stichting Poolse School Den Haag, Operatie Mannahof 45, 2632 EM Nootdorp 

5. Laureaci konkursu, którzy zgłoszą swoją pracę  online zostaną poproszeni o przesłanie 

oryginału pracy na adres Polskiej Szkoły w Hadze.  

6. Przesłane prace  nie podlegają zwrotowi. 

 

§6  Ogłoszenie wyników konkursu 

 

1. Organizator oraz partnerzy powołają Komisję Konkursową do oceny prac plastycznych 

nadesłanych na konkurs.  

2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod względem zgodności z tematyką, estetyki 

pracy, walorów artystycznych oraz kreatywnej interpretacji tematu, a następnie wyłoni 

zwycięzców konkursu. 
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3. Organizator przewiduje wyłonienie trzech najlepszych prac i przyznanie im I, II i III miejsca 

w każdej kategorii wiekowej, a także wyróżnienie prac charakteryzujących się wyjątkową 

inwencją twórczą.  

4. Laureaci konkursu plastycznego otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

5. Wybrane prace plastyczne  zostaną wykorzystane  do produkcji filmów animowanych        

w ramach warsztatów filmowych z udziałem uczniów Polskiej Szkoły w Hadze.  

6 . Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni e-mailem o przyznaniu nagrody lub 

wyróżnienia.  

8. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Stowarzyszenie Oświaty i 

Kultury Polskiej. 

 


