
 

 

                                                                                                  
 

POWIATOWY KONKURS 

PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY 
 

Burmistrz Miasta Dębicy 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy 

serdecznie zapraszają 

uczniów szkół podstawowych 

 do wzięcia udziału 
w  Konkursie Plastyczno-Fotograficznym 

 

pod hasłem 

„  Kapliczki i krzyże przydrożne w powiecie dębickim” 

 

 

CELE KONKURSU 

• uczczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski 

• pogłębienie wiedzy uczniów o wpływie chrześcijaństwa na życie Polaków                           

i rozwój państwa polskiego 

• ukazanie historii obiektów sakralnych: kapliczki, krzyże przydrożne                                    

w powiecie dębickim 

• pogłębienie wiedzy o tradycjach  religijnych i ludowych 

• rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów   

 

ZASADY UCZSTNICTWA 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu  powiatu 

dębickiego. 

Kategorie : 

• klasy I – III – konkurs plastyczny 

• klasy IV-VI – konkurs fotograficzny 

 

Prace należy dostarczyć do dnia 06.05.2016 r. do sekretariatu MZO                       

w Dębicy( pokój 132),   ul. Ratuszowa 2. 

  

 
                                                Dyrektor 
                         Szkoły Podstawowej nr 12 im. AK 

                                                                        w Dębicy 
        

                                                                                                                        mgr Grzegorz Nowacki 

 

                            



        REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

• uczestnik przygotowuje pracę plastyczną na temat : „Kapliczki i krzyże 

przydrożne w powiecie dębickim” 

• uczestnik zgłasza tylko jedną pracę, która  wcześniej nie była prezentowana ani 

nagradzana  w żadnym konkursie 

• praca powinna być wykonana indywidualnie 

• format pracy A4  lub A3 

• technika wykonania dowolna:  pastele, kredki ,farby, malarstwo, rysunek, kolaż, 

mozaika  ( bez materiałów sypkich, plasteliny, brokatu itp.) 

• na odwrocie każdej pracy należy zamieścić kartę zgłoszenia wg załączonego 

wzoru   

• każda szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac 

 

 REGULAMIN KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 

 

Praca konkursowa składa się  ze zdjęć i opisu. 

• każdy uczestnik konkursu nadsyła maksymalnie 3 zdjęcia oddające charakter                             

i walory prezentowanego obiektu 

• format  A 4 lub A 5 na papierze fotograficznym 

• każda szkoła może nadesłać prace maksymalnie 5 uczestników konkursu 

          Opis powinien  zawierać następujące informacje : 

• lokalizacja, miejsce i rok powstania fotografowanego obiektu 

• szczegółowy  opis (np. kapliczka nadrzewna, figura przydrożna, kogo     

przedstawia, intencje powstania,  kto opiekuje się danym obiektem itp.) 

• opis obiektu należy  wydrukować komputerowo w formacie A 4 

• fotografie wraz z opisem i kartą zgłoszenia należy dostarczyć w zaklejonej 

kopercie na której prosimy umieścić nazwisko i imię uczestnika konkursu 

 

ZASADY OCENY PRAC 

• zgodność z  hasłem konkursu 

• samodzielne i oryginalne ujęcie tematu 

• estetyka wykonania  
 

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

• Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. 

• Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród                                  

połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej  w  Urzędzie Miasta w Dębicy. 

• Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają 

sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania w  celach 

promocyjnych.    


