
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego 

„Abstrakcyjny portret”

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w 
konkursie plastycznym „Abstrakcyjny portret”, zwanym dalej „Konkursem” a także 
kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w 
Aleksandrowie Łódzkim, tel. (042) 712-11-56 , sekretariat@alestaszic.edu.pl 

3. Koordynatorem Konkursu jest dyrektor szkoły Jarosław Kozanecki
4. Opiekunami Konkursu są nauczycielki Jagoda Filipczak oraz Aneta Ośniecka

CELE KONKURSU: 

 Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej  
młodzieży. 

 Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie. 

 Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 
plastycznych. 

ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 
oraz wszystkich klas szkół średnich

2. Prace należy wykonać samodzielnie 

3. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat portretu 

4. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie 
następujące informacje: 

 imię i nazwisko opiekuna klasy

 imię i nazwisko autora

 nazwa szkoły, klasa

5. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika 
komputerowa)

6. Prace plastyczne konkursowe powinny być wykonane w formacie nie mniejszym niż 
A3 (29 cm x 42 cm).

7. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich 
wystawiania i publikowania.

mailto:sekretariat@alestaszic.edu.pl


ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

I. klasy VII i VIII szkół podstawowych

II. klasy I,II, III, IV szkół średnich

2. Prace zostaną ocenione przez komisję (wyłonioną przez organizatorów) według 
następujących kryteriów:

• zgodności z tematem, 

•  indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,

• oryginalność środków wyrazu. 

•  komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy,

•  estetyki pracy. 

   TERMIN KONKURSU: 

1. Prace wraz z załącznikami należy wysłać na adres organizatora:
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
ul. Łęczycka 1
95-070 Aleksandrów Łódzki
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY 

2. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 4 marca 2020
3. Do dnia 17.03.2020 komisja konkursowa, powołana przez organizatora rozstrzygnie 

konkurs wyłaniając laureatów.
4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  podczas Drzwi Otwartych w Zespole 

Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w dniu 27 
marca 2020

5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 
6. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody. 

DANE OSOBOWE
Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

1. przetwarzanie  przez  Organizatora  jego  danych  osobowych  na  potrzeby
przeprowadzenia  Konkursu  i  realizacji  jego  celów,  na  warunkach  określonych  w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

2. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w
Internecie)  pracy  konkursowej  uczestnika,  jego  wizerunku,  imienia,  nazwiska,
informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w
ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

3. Odmowa  dostarczenia  dokumentów  wymaganych  w  Regulaminie  skutkuje
odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.  


