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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„ Przez okulary wiary „ -dla klas 0-6 Szkół Podstawowych 

 

1.Organizator 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego w  Warszawie przy ul. 

Deotymy 37. 

Honorowy Patronat nad konkursem objął Instytut Jana Pawła II w Warszawie. 

 

II. Cele konkursu 

-przybliżenie postaci bł. Edmunda Bojanowskiego 

-propagowanie wartości religijnych , moralnych i patriotycznych wśród dzieci  

-kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych  

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie dla klas 0-6 

• każdy uczeń może nadesłać jedną pracę plastyczną,  

• udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu,  

• do pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa, którą powinien podpisać opiekun 

dziecka biorącego udział w konkursie,  

a) uczestnicy konkursu z klas O-III mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat 

„ Edmund wśród dzieci”.  

-format prac A3 

-technika wykonania pracy: rysunek, wydzieranka, wyklejanka, orgiami, witraż,  

b) uczestnicy konkursu z klas 4-6 mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat: 

 „Szedłeś do ubogich”. 

-format pracy A3 

-technika wykonania origami bądź collage(płaskie) 
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IV. Jury konkursu 

Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa wybierze z każdej grupy wiekowej ( z 

klas O-3) oraz ( z klas 4-6) po  6 miejsc I , II i III. 

Jury może przyznać dowolną ilość wyróżnień. 

Werdykt jury jest ostateczny. 

V. Terminarz. 

Do 31.03. 2015r.-przyjmowanie zgłoszeń do konkursu 

Do 30.04.2015r.-nadsyłanie prac konkursowych, maksymalnie  6 prac z kategorii wiekowej 0-

3 oraz maksymalnie 6 prac z kategorii wiekowej 4-6 (dotyczy to danej szkoły). 

Maj  2015r.gala finałowa konkursu 

Prace należy nadsyłać na adres: 

Zespól Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmund Bojanowskiego  

ul. Deotymy 37  

01-409 Warszawa 

Z dopiskiem –Konkurs „ Przez okulary wiary”. 

Koordynator konkursu 

 sM. Ezechiela Szewczyk 

mariaezechiela@gmail.com 

Tel.788-569-051 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

 

„ Przez okulary wiary”. 
 

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla klas 0-6 SP 
 
Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mailowy-mariaezechiela@gmail.com 
 

I. Dane opiekuna osoby biorącej udział w konkursie : 
Imię: 
����������������������������������������� 
Nazwisko: 
����������������������������������������� 
Adres korespondencyjny: 
����������������������������������������� 
����������������������������������������� 
Tel. kontaktowy: �����������e-mail:��..����������������... 
 
II. Dane uczestników konkursu: 
 
1. Imię: 
����������������������������������������� 
Nazwisko: 
��������������������������..��������������.. 
Szkoła, klasa: ���������������������������..������� 
�����������������������������������..�����. 
Tel. kontaktowy: ��������.���e-mail:������������������... 
 
2. Imię: 
����������������������������������������� 
Nazwisko: 
��������������������������..��������������.. 
Szkoła, klasa: ���������������������������..������� 
�����������������������������������..�����. 
Tel. kontaktowy: ��������.���e-mail:������������������... 
 
3. Imię: 
����������������������������������������� 
Nazwisko: 
��������������������������..��������������.. 
Szkoła, klasa: ���������������������������..������� 
�����������������������������������..�����. 
Tel. kontaktowy: ��������.���e-mail:������������������... 
 
 
 

 


