
Konkurs plastyczny na plakat  

,,Honorowi Obywatele Miasta” 

w ramach projektu edukacyjnego  

„Honorowym Obywatelom Miasta” 

                                           ORGANIZATORZY:  

 Urząd Miasta Częstochowy 

Zespół Szkół Technicznych 

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego  

Muzeum Częstochowskie 

Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej 

Gimnazjum nr 5 im. M. Reja 

Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki  

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca 

Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhoffa 

Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta 

 

CELE KONKURSU:  

- poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat Częstochowy,  

- zapoznanie uczniów z ważnymi postaciami w historii Częstochowy, 

- kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej młodzieży, 

- pielęgnowanie tradycji patriotycznych,  

- wzmocnienie tożsamości narodowej i lokalnej młodzieży,  

- rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką dotyczącą historii miasta.  

 



KONKURS SKIEROWANY DO:  

I kategoria : oddziały  4 - 6 szkoły podstawowej  

II kategoria : oddziały 1 - 3 gimnazjum 

PRZEDMIOT KONKURSU: -Wykonanie prac plastycznych: malarskich lub rysunkowych, 

z elementami fotografii. 

INFORMACJE DODATKOWE: Wszystkie prace powinny być wykonane:  

- w kategorii I – klasy IV-VI szkoły podstawowej w formacie 30 / 42 cm 

- w kategorii II – klasy I-III gimnazjum w formacie 50 / 70 cm.  

PRACE  PLASTYCZNE czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, adres, 

(imię i nazwisko opiekuna), należy składać w sekretariacie Gimnazjum nr 3 im. Armii 

Krajowej ul. Schillera 5 w Częstochowie do 21 września 2016r. Do pracy należy dołączyć: 

zgodę rodziców, prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie.  

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości „Honorowym Obywatelom 

Miasta” z udziałem przedstawicieli władz miasta, która odbędzie się w auli kościoła św. 

Zygmunta  28 września 2016r. o godz. 17.00. Najlepsze prace zostaną nagrodzone                        

i wyróżnione udziałem w wystawie pokonkursowej. Ze względu na ważność tematyki 

prosimy o nadesłanie minimum jednej pracy z każdej szkoły. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu 

w prasie, telewizji, Internecie i katalogu w celu promocji konkursu. Nadesłanie pracy 

konkursowej jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora warunków niniejszego 

regulaminu. 

 


