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  DO UCZESTNIKÓW  

XIII EDYCJI                                              

  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ: 

 

„ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH –  

 MOJA WYOBRAŹNIA”. 
 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji   

Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej                     

z cyklu  

 

„Świat w oczach najmłodszych”. 

 
 

 Tym razem zachęcamy Was do przedstawienia świata Waszej 

wyobraźni. Świat to trochę symboliczny, trochę baśniowy, trochę                

poetycki, zaskakujący, pełen fantastycznych miejsc i postaci,                 

po prostu wymyślony przez Was świat. 

 Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?  

 Wyobraźcie sobie coś, co jest Wam obce lub nieznane, co bardzo       

chcielibyście zobaczyć lub mieć, ale na razie jest to możliwe tylko dzięki 

sile Waszej wyobraźni. My też bardzo chcemy to zobaczyć, a więc        

czekamy na Wasze prace. 

 

 

 

Przysyłajcie je na adres: 
 

Szkoła Podstawowa 

ul. B. Prusa 11 

24-150  Nałęczów   
 

z dopiskiem „Moja wyobraźnia” 

Cele konkursu: 

 rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci, 

 doskonalenie warsztatu plastycznego, poznawanie 

różnorodnych form i technik plastycznych,  

 prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej. 

 

 Warunki uczestnictwa: 

 wiek uczestników: od 3 do 9 lat (do klasy III szkoły 

podstawowej włącznie), 

 format prac: A 3, 

 lista zbiorcza autorów prac z danej placówki lub klasy         

wraz z nazwiskiem opiekuna, 

 w konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane techniką 

rysunkową i malarską, 

 każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę samodzielnie 

wykonanych prac plastycznych, 

 wszystkie prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką 

wykonaną według wzoru: 

 imię i nazwisko autora pracy,  

 wiek, 

 adres placówki, telefon, e-mail, 

 imię i nazwisko opiekuna. 

 Bardzo prosimy o czytelne wpisy w metryczce pracy, 

najlepiej pismem drukowanym. 

 nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji                    

i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi 

należności finansowych. 

 Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody specjalne 

oraz 20 równorzędnych nagród i 20 wyróżnień.  

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: DO 29 STYCZNIA 2016r. 

 Podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2016r.                
O dokładnym terminie uroczystości poinformujemy odrębnym 

pismem.  

 Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać 

bezpośrednio w sekretariacie naszej szkoły pod nr tel. 81 501 46 33 

lub na stronie internetowej: www.naleczow.pl/spnaleczow  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

 Organizatorzy:,  

Joanna Mazurek   


