
 

 
XVII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

 
„BOHATEROWIE NASZYCH BAJEK” 

 
 

1. ORGANIZATOR 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” 
ul. Niegocińska 2, 02-698 Warszawa 

 
2. CELE KONKURSU 

1. Prezentacja umiejętności twórczych dzieci. 
2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej wierszami, bajkami, 

legendami. 
3. Rozbudzenie zainteresowań klasyką literatury dla dzieci. 
4. Wdrażanie do odróżniania bajki klasycznej od kiczu literackiego i filmowego. 
5. Zwrócenie uwagi na walor i morał edukacyjny bajki. 
6. Utrwalanie uniwersalnych treści bajki. 
7. Włączenie się w WPEK. 

 

3. TEMATYKA 

Tematem konkursu są  wiersze, bajki, baśnie, opowiadania, legendy z literatury klasycznej. 
Nie będą brane pod uwagę prace ilustrujące kreskówki oraz filmy z przesłaniem agresji 
i przemocy. 
 

4. TECHNIKA I FORMAT PRAC 

1. Technika prac dowolna, płaska- rysunek, malarstwo, collage, tkanina, wycinanka, 
grafika. 

2. Format A4 – A2. 
 

5. UCZESTNICY 

Wiek uczestników 5-14 lat 
 

6. PODZIAŁ NA KATEGORIE 

Komisja oceniająca powołana przez Dyrektora Ogniska oceniać będzie prace w trzech 
kategoriach wiekowych: 
1. I kategoria 5 – 6 lat 
2. II kategoria 7-9 lat 
3. III kategoria 10-12 lat  
4. IV kategoria 13-14 lat  
W zależności od zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do podziału na inne kategorie. 

 

    7. OCENA PRAC 



1.  W każdej kategorii wiekowej przewidziano miejsca  I, II , III. 
2.  W każdej kategorii wiekowej przewidziano wyróżnienia. 

 

8. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje przyznanie dyplomów oraz nagród rzeczowych. 
2. Organizator przewiduje podziękowania dla opiekunów wszystkich laureatów. 
 

9. TERMINY 

1. Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 11 maja 2018 r. ( data wpłynięcia prac do placówki).  

 
2. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja wystawy    

pokonkursowej odbędzie się 29 maja 2018 r o godz. 10.00 w Służewskim Domu 
Kultury, ul. J.S. Bacha 15 w Warszawie. 
 

3. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ogniska  
21 maja 2018r.  www.ognisko175.edu.pl  

 

    10. OPIS PRAC 

1. Każda praca musi być opatrzona na odwrotnej stronie wypełnioną „Kartą Uczestnika” 
(załącznik nr 1)  
 

2. W przypadku przesyłania kilku prac z jednej placówki prosimy o  dołączenie zbiorczej 
listy uczestników uwzględniającej podział wiekowy. 

11.  UWAGI KOŃCOWE 

1. Z jednej placówki może wpłynąć maksymalnie 10 prac na konkurs. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników indywidualnych (nie oceniamy prac 

grupowych). 
3. Prosimy nie składać, nie rolować prac. 
4. Prace będą zwracane autorom na wyraźne życzenie uczestnika (prosimy zaznaczyć 

na odwrocie).  
5. Prace należy odbierać osobiście w siedzibie Ogniska do 30 czerwca 2018 r.  
6. Nagrody  nie odebrane do końca roku szkolnego 2017/2018 przechodzą na poczet 

innych konkursów organizowanych przez OPP ”175”. 
7. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 
8. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz.83) oraz do 
publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez organizatora 
oraz w Internecie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac 
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

10. Laureaci konkursu zobowiązani są do dostarczenia w dniu wręczenia nagród zgody 
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) 

11. Udział w konkursie ( jako autor prac i opiekun) oznacza zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celach informacyjnych dot. konkursu. 

12. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników na Galę wręczenia 
nagród oraz kosztów dostarczenia prac na konkurs. 

13. Szczegółowych informacji, wyjaśnień i zmian w Regulaminie udziela opiekun 
konkursu Małgorzata Kansik, tel. (022) 853-47-24 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
 

http://www.ognisko175.edu.pl/


12.  DANE ORGANIZATORA: 

 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” 
ul. Niegocińska 2 
02-698 Warszawa 
tel./fax (022) 853-47-24 
e-mail : ognisko175@gmail.com 

                        www.ognisko175.edu.pl 
 

 
ŻYCZYMY POWODZENIA!!! 

 

mailto:ognisko175@gmail.com
http://www.ognisko175.edu.pl/

