
Regulamin konkursu plastycznego 
 

„Aniołowie się radują" 

              dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  

Organizatorzy: 

 
 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomsku 

 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Radomsku 

 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Radomsku 

 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 7 w Radomsku 

 Miejski Dom Kultury w Radomsku 

Cele: 

 Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

 Popularyzacja chrześcijańskich treści religijnych  

 Rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do twórczych poszukiwań  

 Propagowanie plastyki jako formy wypowiedzi artystycznej 

 Prezentacja dorobku plastycznego młodych twórców 
 
 
Temat konkursu: 

„Aniołowie się radują" 

Temat konkursu bezpośrednio nawiązuje do Świąt Bożego Narodzenia i tradycyjnie pojawiających się 
przy ich okazji dekoracji w formie aniołów. Założeniem jest stworzenie przez uczestników 
(indywidualnie) prac plastycznych będących wolną interpretacją tematu.  
Celem konkursu jest upowszechnienie inicjatyw twórczych, prezentacja prac oraz kształtowanie  
i rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. 
 
Uczestnicy: 
Konkurs adresowany jest do wszystkich trzech grup wiekowych, co wiąże się bezpośrednio  
z wymogami technicznymi.  
Kategoria wiekowa 6-9 lat ( klasy 0-III) - format A4 
Kategoria wiekowa 10-12 lat (klasy IV-VI) - format A3 
Kategoria wiekowa 13-15 lat (klasy I-III gimnazjum) - format A2 

 
 

Wymogi techniczne: 
Prace należy wykonać indywidualnie np. na zajęciach plastycznych. Ocenie podlegają tyllko prace  2D 
(nieprzestrzenne) - malarstwo, grafika, rysunek, wycinaka, wydzieranka, techniki łączone itd. 
Organizator zakłada też możliwość wykonania płaskorzeźby, kolażu z użyciem struktury i faktury itp.  
OCENIE NIE PODLEGAJA FORMY PRZESTRZENNE: RZEŹBA, CERAMIKA, MODELINA, 
PLASTELINA ITP.  
 



 
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej. 
Ocenie Jury podlega głównie pomysłowość, oryginalność w poszukiwaniach formy plastycznej, 
interpretacja tematu, jakość i sposób wykonania. 
 
 

Prace należy składać do dnia 22 stycznia 2015 roku,  
 do sekretariatu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr7 w Radomsku. 

97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada 16 w godzinach 7.00-15.00 
 

Każda praca powinna być opatrzona godłem literowym z dołączoną 
kopertą na której ma znajdować się również godło zgodne z tym na 
pracy. W kopercie prosimy umieścić Kartę zgłoszeniową z danymi 

uczestnika konkursu. 
 

Informacje dodatkowe można pozyskać pod nr telefonu: Beata Janacz: 662121803 
 
 
 

Karta zgłoszeniowa do konkursu plastycznego 
 

„Aniołowie się radują" 
 

 
Pełna nazwa placówki oraz nr tel: …………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Imię i nazwisko uczestnika 

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

Kategoria wiekowa................................................................................................................................. 

         Opiekun artystyczny............................................................................................................................... 

 

 

 


