
Regulamin 

Konkursu Plastyczno / Technicznego oraz Fotograficznego 

„ZIELONA GÓRA - DAWNIEJ I DZIŚ” 

 

Ideą konkursu jest pokazanie w formie plastyczno / technicznej architektury Zielonej Góry sprzed 

lat oraz fotograficznej ukazującej obecne jej piękno. 

 

Cele konkursu: 

- obchody 800-lecia powstania Zielonej Góry; 

- promocja miasta, jego walorów kulturowych; 

- umacnianie poczucia tożsamości regionalnej; 

- rozbudzenie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania; 

- rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży; 

- poszukiwanie nowych rozwiązań plastyczno – technicznych; 

- upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki; 

- próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na własną miejscowość; 

- stworzenie możliwości prezentacji swoich prac. 

 

Ogólne warunki uczestnictwa: 

1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 1 – 4 oraz 5 – 8. Obie kategorie wiekowe będą 

oceniane oddzielnie.   

2.  Prace mogą być wykonane w formie: 

– plastyczno / technicznej (rysunek, malarstwo, makieta itp.) lub/ i 

– fotograficznej (zdjęcie). 

3.  Konkurs składa się z dwóch, niezależnych części: plastyczno / technicznej oraz fotograficznej. 

4.  Dozwolone jest wzięcie udziału w dwóch kategoriach konkursowych: plastyczno / 

technicznej i fotograficznej. 

5.  Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia 

w każdej kategorii z uwzględnieniem wieku. 

6.  Termin dostarczania prac: do 28 listopada 2022 r. 

7.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy nastąpi 2 grudnia 2022 r. 

(piątek) w świetlicy szkolnej w trakcie Imprezy Mikołajkowej. 

8.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły oraz na portalu 

Facebook. 

 



Warunki konkursu fotograficznego: 

1. Celem jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego aktualne piękno architektury Zielonej Góry. 

2. Format fotografii: 15 cm x 20 cm lub większy. 

3. Dopuszcza się dostarczenie zdjęcia, które było wykonane jakiś czas temu, ale nadal jest aktualne. 

4. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa. 

5. Zdjęcia prosimy przynosić do biblioteki szkolnej (do p. Kamili Jagiełowicz). 

 

Warunki konkursu plastyczno – technicznego: 

1. Celem jest wykonanie pracy plastyczno / technicznej (rysunek, malarstwo, makieta itp.) 

przedstawiającej Zieloną Górę sprzed lat. 

2. Format pracy: A3 lub większy. 

3. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa. 

4. Prace prosimy przynosić do świetlicy szkolnej (do p. Sandry Grześkiewicz). 

 

 


