
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO POD HASŁEM  

„PIĘKNO I HISTORIA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY” 

 

ORGANIZATOR: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁĘCZYNIE 

MARCIN LINOWSKI – CZŁONEK RADY GMINY GÓZD 

ADRESACI KONKURSU: 

UCZNIOWIE DWÓCH ETAPÓW KSZTAŁCENIA – SZKOŁY PODSTAWOWEJ KL. IV-V-VI                              

I GIMNAZJUM – KL. II – III  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie i Pan Marcin Linowski – radny gminy 

Gózd,  zapraszają uczniów i mieszkańców Małęczyna do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-

fotograficznym pod hasłem „Piękno i historia mojej Małej Ojczyzny” 

 

I.  CELE KONKURSU: 

 Dostrzeganie i prezentowanie walorów przyrodniczych i historycznych Małęczyna i 

okolic, 

 Budzenie przywiązania i miłości do Małej Ojczyzny, 

 Zachęcanie młodych ludzi do poznawania swojej miejscowości oraz jej okolic, utrwalenie 

ich piękna i historii na fotografii i w pracach plastycznych, 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu fotografii lub prac plastycznych wykonanych 

trwałymi technikami, prezentujących piękno przyrodnicze i historyczne Małęczyna i jego okolic. 

 

II.  TEMATYKA: 

 Życie codzienne, tradycje i zwyczaje mojej miejscowości, 

 Kościół, zabytki sakralne, 

 Ślady historii w mojej miejscowości, 

 Kapliczki i krzyże przydrożne. 

III. 

  1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia , serii zdjęć lub prac plastycznych przy 

zastosowaniu technik trwałych ( rysunek, malarstwo). Do prac należy dołączyć krótki opis 

prezentowanego obiektu. 



 

2.  Fotografie powinny mieć wymiar: 15 cm×21 cm lub 20 cm×30 cm. Prace plastyczne powinny 

być wykonane na  kartce z bloku technicznego formatu A – 3. Krótkie teksty opisujące obiekty 

powinny być napisane na komputerze czcionką 14. 

3. Uczestnik konkursu może złożyć nie więcej niż 3 prace. 

4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 Wybór oryginalnego obiektu, 

 Ciekawa forma, 

 Staranność wykonania, 

 Ukazanie walorów obiektu, 

 Zastosowanie odpowiednich środków plastycznych. 

5. Prace należy odpowiednio skompletować i podpisać. 

6. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

7. Termin składania prac: 20 września 2017 r. 

8. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród : do 13 października 2017 r. 

9. Wszystkie informacje o konkursie będą zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Małęczynie. 

 

                                                                                           ORGANIZATORZY: 

                                                                                           Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie 

                                                                                           P. Marcin Linowski – radny gminy Gózd 

 

 

ZAPRASZAMY 

                      

                                                                      


