
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEO 

PT.: „WITAJ MAJ, 3 MAJ” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta  

Pawlikowskiego w Przemyślu. 

2. Cele konkursu: 

 artystyczne zaprezentowanie ogólnej, potocznej wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja 

(symbole, bohaterowie, itp.)  i jej znaczenia w historii Polski, 

 poszukiwanie historycznych wzorców i wartości istotnych w życiu każdego Polaka, 

 rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności plastycznych. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych z Przemyśla i powiatu 

przemyskiego. 

4. Przedmiotem konkursu są plakaty formatu A3 lub A4 wykonane dowolną techniką 

plastyczną (mogą być techniki mieszane), poświęcone tematyce związanej z uchwaleniem 

Konstytucji 3 Maja i/lub obchodom Święta Narodowego z okazji przypadającej w tym roku 

230. rocznicy tego wydarzenia. 

5. Wykonane prace konkursowe należy indywidualnie lub za pośrednictwem nauczyciela – 

opiekuna dostarczyć do PBW w Przemyślu /ul. Śnigurskiego 10-12, 37-700 Przemyśl/ osobiście 

lub za pomocą poczty. 

6.  Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 14 maja 2021 roku /decyduje data stempla 

pocztowego/. 

7. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury uwzględniając następujące kryteria: 

 zawartość merytoryczna, różnorodność i trafność zastosowanych symboli, haseł, itp., 

 trudność zastosowanej techniki plastycznej, 

 estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny nadesłanej pracy. 

8. Decyzja Jury będzie ostateczna i niepodważalna. 

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.przemysl.pbw.org.pl oraz 

Facebooku biblioteki 21 maja 2021 r.  

11. W zależności od sytuacji epidemiologicznej nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone uczniom 

osobiście podczas zorganizowanego w PBW spotkania lub przesłane na adres szkoły. O wyborze 

formy poinformujemy wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.   

12. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna                          

i przesłanie wraz z pracą konkursową ZGODY na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

Odpowiedni formularz znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.  

13. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny - (16) 678 49 42 wew. 23 /Elżbieta Krupa,/, wew. 

24 /Mariusz Bąk/. 

http://www.przemysl.pbw.org.pl/

