
 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

 PLASTYCZNO – LITERACKIEGO 

pt. „JANEK BYTNAR – SŁYNNY KOLBUSZOWIANIN”  

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs powiatowy organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące im. J. Bytnara 

w Kolbuszowej   we współpracy z Regionalną Fundacją Rozwoju  „Serce”. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest : 

 poszerzenie wiedzy o życiu „Rudego”, 

 pielęgnowanie idei niepodległości, wychowywanie w duchu tradycji narodowej 

w naszej Małej Ojczyźnie, 

 pobudzenie inwencji twórczej i wyobraźni, rozwijanie zainteresowań literackich 

i plastycznych, 

 rozwijanie wrażliwości i wyrażania własnych emocji,  

 promowanie młodych talentów. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego. 

 



§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej lub 

literackiej  związanej z tematem konkursu:  

a. Kategoria – praca plastyczna. Uczestnik przygotowuje pracę plastyczną 

wykonaną dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane 

w formacie A2 lub A1. Każda praca powinna posiadać passe-partout. 

b. Kategoria literacka. Uczestnik może zgłosić do 3  wierszy.  

2. Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace samodzielne i nigdzie dotąd 

niepublikowane.  

3. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. 

4. Do każdej pracy powinna być załączona informacja (załącznik do regulaminu) 

zawierająca następujące dane:  

 imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, tytuł pracy, opiekun merytoryczny. 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej wybranej przez 

organizatora. 

2. Komisja oceniać będzie: 

a. w kategorii - praca plastyczna: 

 zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 

 pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu, 

 formę estetyczną pracy 

b. w kategorii - praca literacka: 

 zgodność treści utworu z tematem konkursu, 

 oryginalność przedstawienia tematu, 



 dbałość o język ojczysty  

3. Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach wiekowych:  

a. szkoły podstawowe: 

 klasy I – IV 

 klasy V – VII 

b. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

4. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego 

w Kolbuszowej do dnia 25 kwietnia 2018 r. (środa). 

5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 15 maja 2018 r. 

§ 6 

Uwagi końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą 

zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach 

łącznie z podaniem danych osobowych autorów, a także w celach promocji 

w mediach, na  stronach internetowych.  

3. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia, która 

stanowi załącznik  do niniejszego regulaminu.  

4. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie 

organizator.  

5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest 

ostateczna. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie. 

Załącznik : 

 karta zgłoszenia  uczestnika i opiekuna merytorycznego  

  



KARTA ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO KONKURSU  

 PLASTYCZNO – LITERACKIEGO 

pt. „JANEK BYTNAR – SŁYNNY KOLBUSZOWIANIN”  

 

 

1. Kategoria plastyczna: 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………….. 

 

Szkoła ……………………………………………………………… 

 

Klasa ………………………………………………………………. 

 

Tytuł pracy ………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna  ……………………………………………… 

 

Tel. opiekuna …………………………………………………………… 

 

  



KARTA ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO KONKURSU  

 PLASTYCZNO – LITERACKIEGO 

pt. „JANEK BYTNAR – SŁYNNY KOLBUSZOWIANIN”  

 

1. Kategoria literacka : 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………….. 

 

Szkoła ……………………………………………………………… 

 

Klasa ………………………………………………………………. 

 

Tytuł utworu ………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna  ……………………………………………… 

 

Tel. opiekuna …………………………………………………………… 

 


