
                                        REGULAMIN X POWIATOWEGO KONKURSU Z 

HISTORII I HISTORII SZTUKI „DZIEJE POLSKI W 

TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI”   

                                    KATEGORIA PLASTYCZNA „KOTY MARCOWE”       

                                     

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „KOTY MARCOWE” 

organizowanym przez Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie  

 

 

Cele konkursu: 

 Założeniem konkursu jest plastyczne ukazanie kotów, kocurów, kociaków przy 

odwołaniu się do twórczości fowistów, kolorystów, surrealistów lub realistów, 

 Próba zmierzenia się z realizacją kompozycji figuralnej, zróżnicowanej 

kolorystycznie, realistycznej lub nadrealistycznej, 

 Poszukiwanie niestandardowych form wypowiedzi plastycznej, 

 Kształtowanie i rozwój wrażliwości plastycznej, 

 Doskonalenie warsztatu plastycznego, 

 Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, 

 Zachęcanie do zeprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu 

częstochowskiego, powiatu kłobuckiego i powiatu myszkowskiego  

2. Szkoła może nadesłać max 5 prac, 

       3. Format i technika prac: karton lub płótno A3, A2 lub A1, technika malarska,             

rysunkowa, technika mieszana płaska  

       4. Ocenie podlegać będą prace wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane. 



       Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia  28 marca 2017 roku na adres: 

           Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki 

           ul. Okólna 31/39 

           42-200 Częstochowa 

           tel./fax. (034) 361-38-86,  

        5. Prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność   

organizatora konkursu; 

        6. Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na publikację pracy; 

        7. Każda praca powinna zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem ucznia/uczniów, 

wiekiem ucznia/uczniów, nazwą, adresem i mailem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem 

opiekuna; 

        8. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, które załączone jest do regulaminu; 

        9. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe; 

        10. O wynikach konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy konkursu zostaną  

powiadomieni mailowo lub telefonicznie; 

        11. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

         

 

Organizatorzy konkursu:                                                    

mgr Bożena Górniak 

mgr Magdalena Witkowska 

mgr Magdalena Zarzycka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu Plastycznego  

pod nazwą „Koty marcowe”  organizowanego przez Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w 

Częstochowie i akceptuję jego warunki.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych osobowych 

mojego syna/córki ..........................................................................................................................., 

w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły przez organizatorów konkursu (w tym na swoich 

stronach internetowych) w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

 

 

 

 

Miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka  

 

 

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 


