
 

 
 

„Białystok − w TO się gra” 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Białystok – ludzie i miejsca 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej 

 Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku 

  

CELE KONKURSU: 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci. 

 Pogłębianie wiedzy na temat zabytków miasta oraz ważnych postaci pochodzących                             

z Białegostoku.  

 Odwoływanie się do nieprzemijających wartości poprzez zaprezentowanie sylwetek wybitnych 

białostoczan  lub budowli i podtrzymywanie pamięci o nich. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych miasta Białegostoku klas 

IV−VI, którzy namalują portret wybitnego białostoczanina lub znany zabytek z naszego miasta. 

 Każdy uczeń wykonuje samodzielnie 1 pracę plastyczną płaską (na papierze) w formacie A4. 

 Technika wykonania: malarstwo. 

 Praca plastyczna powinna być oprawiona w papierową ramkę ( passe-partout) białego koloru 

formatu A3. 

 Prace plastyczne przekazane do konkursu nieodpłatnie przechodzą na własność organizatora. 

 Każdą pracę plastyczną należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami. Informacja 

powinna zawierać: tytuł (czyli imię i nazwisko namalowanej osoby lub nazwę budowli), imię                 

i nazwisko autora, klasę, do której uczeń uczęszcza, nazwę szkoły, adres, e-mail i telefon szkoły, 

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

 Do pracy plastycznej należy przykleić na odwrocie podpisaną przez rodzica klauzulę (Załącznik 

nr 1)  

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC PLASTYCZNYCH: 

 Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą w kopercie z dopiskiem: 

KONKURS PLASTYCZNY BIAŁYSTOK – LUDZIE I MIEJSCA do Zespołu Szkół 

Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, ul. Kościelna 3,                                

15−087 Białystok do 31 marca 2017 roku. 

 

 

 



JURY 

 Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody w następujących 

kategoriach:  

I kategoria: portret 

II kategoria: zabytek 

 O wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione mailowo. 

 

NAGRODY 

Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku 

 

               



Załącznik nr 1 

 

 

KLAUZULA DO PRZYKLEJENIA NA ODWROCIE PRACY PLASTYCZNEJ 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

przez organizatora konkursu plastycznego „WYBITNI BIAŁOSTOCZANIE” w celach niezbędnych            

do przeprowadzenia konkursu oraz jego promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez 

wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania prac we 

wszelkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych. 

 

Białystok, dn. ………………………………..           …………………………………………….. 

         (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 


