
   
 

 

 

Regulamin III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

 pt. „Królowa Jadwiga w legendach”(ilustracja) 
 

 

 

 

I Cele: 

 

 utrwalenie pamięci o Królowej Jadwidze, zdarzeniach i miejscach związanych 

z jej życiem; 

 zainteresowanie uczniów historią Polski; 

 rozbudzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym, kulturą literacką 

i artystyczną; 

 promocja talentów; 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez prace plastyczne. 

 

II Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs jest imprezą otwartą skierowaną do klas I- III uczniów szkół 

podstawowych noszących imię Świętej Królowej Jadwigi z terenu 

Województwa Podkarpackiego oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

Powiatu Przeworskiego. 

2. Każda Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie plastycznym nie więcej niż 

sześć prac; 

3. Każdy uczeń wykonuje jedną, indywidualną pracę plastyczną  w formie 

ilustracji do legendy  pt. „Fiołki Królowej Jadwigi”. 

4. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru- literami 

drukowanymi: 

- imię i nazwisko autora pracy 

- wiek, klasa 

- nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu. 

5. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

6. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. 

7. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu przesłanym przez Organizatora. 

 

 

 

 

 



   
 

III Technika wykonania pracy: 

 

 Dowolna technika oprócz wykonania pracy techniką nietrwałą np. plastelina, 

kasze itp. 

 Format prac: A4. 

 Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy 

z tematem konkursu oraz oryginalność spojrzenia autora na tematykę. 

 

 

IV Nagrody i wyróżnienia: 

 

1. Jury, powołane przez Organizatora, wybierze najlepsze prace, za które przyzna 

nagrody rzeczowe i wyróżnienia. 

2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie o wygranej. 

3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas Finału 

Wojewódzkiego Konkursu, który odbędzie się 8 czerwca 2022 r.  o godz. 12  

w Szkole Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Maćkówce. 

4. Nieodebrane nagrody nie będą wysyłane pocztą, przechodzą na własność 

Organizatora konkursu. 

 

V Terminy:  

 

 Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 16. 05. 2022 r.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. 

 

VI Adresy:  

 

 Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy wysłać na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Maćkówce, Maćkówka 

210, 37- 200 Przeworsk z dopiskiem: „ Konkurs Plastyczny- Królowa 

Jadwiga w legendach” 

 Na stronie internetowej szkoły: spmackowka.pl w zakładce III Wojewódzki 

Konkurs o Patronce znajdą Państwo regulamin konkursu gotowy do 

wydrukowania. 

 

 

 Pragniemy poinformować, że nasz konkurs został objęty Honorowym 

Patronatem Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Honorowym 

Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Honorowym Patronatem 

Starosty Powiatu Przeworskiego oraz Honorowym Patronatem Wójta Gminy 

Zarzecze. 


