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Już po raz dwudziesty pierwszy zapraszamy Was do wzięcia udziału                  
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Malujemy jak Matejko”.   

W tym roku Młodym Artystom przyświecać będzie hasło: 
 

„ZATRZYMA Ć CHWIL Ę (…)”  
 

REGULAMIN KONKURSU  

PLASTYCZNO – GRAFICZNO - FOTOGRAFICZNEGO  

2013/2014 

 

Wyjątkowy konkursWyjątkowy konkursWyjątkowy konkursWyjątkowy konkurs, bo już dwudziesty pierwszy, tak więc  symboliczne 
„oczko” ;) 
 
Wyjątkowe hasłoWyjątkowe hasłoWyjątkowe hasłoWyjątkowe hasło, bo dotykające tego, co ulotne, nikt przecież „nie przewinie 
czasu wstecz” jak mówi nam znana piosenka. 
 
Wyjątkowa formaWyjątkowa formaWyjątkowa formaWyjątkowa forma: plastyczna, fotograficzna, graficzna- to TY decydujesz,            
w czym jesteś najlepszy. 
 
Wyjątkowa zasadaWyjątkowa zasadaWyjątkowa zasadaWyjątkowa zasada: Zatrzymać czas, bo każda chwila zostawia wspomnień 
czar 
 
 

Czekamy na prace, które narodzą się z pasji, ambicji i talentu - 
Czekamy na Ciebie. 

 

 
 

 



    ChwileChwileChwileChwile    

Kto dzisiaj z nas 
uchwycić chce 
historii bunt, 

szaleństwa gniew, 
radości nurt, 

czy ptaków śpiew? 
Ciekawe jak Matejko mógł 

zatrzymać czas, 
opisać trud, 

podkreślić piękno 
wieczne tu, 
przedstawić 

ból, 
i śmiech 

i łzy, 
zatrzymać świat 
na płótnie swym 

   
autor:  Aleksandra Wojciechowska                               

nauczycielka j. polskiego  SP45  
 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa   
nr 45 w Łodzi. 

2. Cele konkursu: 

� uczczenie pamięci i dorobku artystycznego Jana 
Matejki, 

� pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości 
młodych artystów i pokazanie różnorodności 
interpretacji tematu,               

� doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi 
technikami plastycznymi, 

� wyróżnienie uczniów uzdolnionych artystycznie.  
 
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i będzie prowadzony w dwóch grupach 
wiekowych: 

a) uczniowie edukacji wczesnoszkolnej: klasy I – III, 
b) uczniowie klas IV – VI. 

4. Konkurs obejmuje: 

- pracę plastyczną wykonaną w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, (np.: ołówek, 
kredki, pastele olejne lub suche, tusz, akwarela, gwasz, collage itd.), bądź wykorzystującą 
techniki graficzne  (np.: gipsoryt, drzeworyt, linoryt itd.) lub tkackie oraz inne techniki 
płaskie z wyłączeniem materiałów sypkich, plasteliny          i waty. Format prac A3.  
Prace plastyczne powinny być oprawione w passe – partout w kolorze białym. 
 

lub 
- pracę w formie  fotografii , wykonanej w kolorze lub odcieniach czerni i bieli, zapisanej    
na płycie CD/DVD    w formacie JPG.  
 

lub 

- pracę w formie grafiki komputerowej wykonanej przy pomocy edytora grafiki „Paint”. 
Prace nie powinny zawierać gotowych elementów graficznych, takich jak np. kliparty, gify 
lub zeskanowane ilustracje. Gotowym elementem może być jedynie zdjęcie stanowiące 
element tła dla całej pracy. Format wydruku A5 . Należy również dostarczyć wersję pracy  
na płycie CD/DVD zapisaną   w formacie JPG. 

5. W konkursie mogą brać udział prace, które wcześniej nie były przedstawiane i nagradzane 
w innych konkursach. 

Do prac należy dołączyć wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia pobraną ze strony szkoły,       
a w przypadku formy fotograficznej i graficznej należy ponadto opisać płytę, na której 
nagrano prace.  

 



6. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą: tytuł pracy, 
- imię i nazwisko autora, 
- klasę, do której dziecko uczęszcza, 
- nazwę oraz numer szkoły, 
- adres szkoły oraz numer telefonu, 
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

7. Podpisane prace należy dostarczyć lub przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki, ul Bojowników Getta Warszawskiego 3, 
91-431 Łódź,  z dopiskiem „ Zatrzymać chwilę …”  Konkurs Plastyczny – Gala 
Matejkowska. 
 

Termin nadsyłania lub złożenia prac upływa z dniem 15 listopada 2013 r. 

8. Organizator nie odsyła prac. Prace nagrodzone przechodzą na własność Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Łodzi, jako dokumentacja konkursu.  

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące zgody        
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa          
o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 ze zmianami) oraz 
publikację nadesłanych prac. 

9.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się   28 listopada 2013 r.                    
w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi.   O dokładnej godzinie rozpoczęcia uroczystości 
laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową. 

10. Organizator powoła Jury, które dokona oceny prac oraz przyzna  nagrody i wyróżnienia. 

Werdykt Jury jest nieodwołalny. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 42 616 01 53.  

 

Życzymy powodzenia i zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału 
w naszym konkursie ! 

 
 


