
Regulamin konkursu plastycznego „Generał Stanisław Maczek”. 

1. Cele konkursu 

Celami konkursu są: 

1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem. 

2. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej. 

3. Integracja międzypokoleniowa. 

4. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami dnia patrona szkoły. 

2. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu o nazwie „Generał Stanisław Maczek” jest Zespół Szkól 

Zawodowych im. S. Maczka w Koronowie. 

3. Założenia organizacyjne 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych w mieście i 

gminie Koronowo, oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława 

Maczka w Koronowie. 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej 

oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

5. Prace mogą wykonane dowolną technika plastyczną (np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się 

wyłącznie formy plastyczne płaskie. 

6. Prace powinny być  wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie 

A3.  

7. Prace plastyczne mogą być wykonane  na następujący temat: 

• Portret generała Stanisława Maczka. 

• Komiks o dziejach generała Stanisława Maczka max 6 scen. 

8. Tematyka powinna być ściśle związana z ideą konkursu. 

9. Prace w imieniu osób niepełnoletnich mogą składać rodzice/opiekunowie prawni 

uczniów, nauczyciele lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat. 

10. Praca konkursowa musi zawierać następujące informacje na tylnej stronie pracy:  



• Imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł i krótki opis pracy ( technika 

wykonania, koncepcja), nazwa szkoły, imię i nazwisko rodzica lub prawnego 

opiekuna. 

4. Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do (25.04.2022 r.) w siedzibie ZSZ 

im. Stanisława Maczka w Koronowie, ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo. 

2. O wyłonienie zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

• Zgodność pracy z tematem 

• Jakość wykonania 

• Oryginalność i pomysłowość 

• Walory artystyczne takie jak, kompozycja, gama kolorystyczna, technika 

wykonania 

• Stopień trudności wykonania 

3. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie 

pokonkursowej przygotowanej przez organizatora konkursu. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu. 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2022 r., natomiast nagrody zostaną 

wręczone 28 kwietnia 2022 r. 

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie szkoły. 

3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie  o wynikach 

konkursu. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie 

pokonkursowej. 

            6. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zagubione, uszkodzone  

i niekompletne. 

3. Koszty przygotowania i dowozu prac  ponosi uczestnik konkursu.  

4. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody ponosi uczestnik konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. 

6. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.                                              


