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Regulamin 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 

pod hasłem „Pociąg do tradycji” 

 

1. Organizator: 

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie. Konkurs realizowany 

w ramach projektu „Pociąg do tradycji” sfinansowanego z Lokalnych Partnerstw 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce. 

2. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań historią i tradycją Pierwszej w Polsce Fabryki 
Lokomotyw FABLOK,  

 umacnianie więzi ze swoim miastem,  
 dostrzeganie walorów Ziemi Chrzanowskiej, 
  utrwalanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,  
 wspieranie rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. 

3. Tematyka: 

 „Lokomotywa marzeń”- uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej, 

 „Jedzie pociąg z Chrzanowa”- uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej i kl. III 

gimnazjum. 

4. Uczestnicy: 

 Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:  

 Klasy I-III szkoły podstawowej 
 Klasy IV- VI szkoły podstawowej 
 Klasy VII-VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. 
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5. Warunki udziału: 

 Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę wraz z dołączoną zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1) . Prawa autorskie do wykowanych 

prac pozostają własnością autorów. Nadesłane prace przechodzą na własność 

organizatora. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Technika wykonania prac: 

rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane.  

Format: A-3 

6. Opis prac: 

 Każda praca powinna być czytelnie opisana: 

 autor, 
  klasa,  
 szkoła,  
 adres szkoły, nr telefonu, 
  imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została 
wykonana. 

7. Komisja oceniająca: 

 Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

8. Termin składania prac: 

Prace prosimy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana 

Pawła II ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów z dopiskiem „Konkurs plastyczny- 

Pociąg do tradycji” do 15.03.2019r. 

 

Postanowienia końcowe:  

Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego otwarcia 

wystawy pokonkursowej w SP nr 6 w Chrzanowie. Zwycięzcy konkursu 

otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. O wynikach konkursu laureaci i ich 

opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail. 

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele: Jolanta Ciejek, 

Renata Dzikowska, Barbara Pactwa, Marek Gancarczyk.  

Nr telefonu: 32 6232915, 606 709 317 

 


