
Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum 

w ramach Warszawskiej Akademii Talentów 

„Krajobrazomania” 

 

 

Tematyka prac dotyczy wykonania dowolnej ilustracji przedstawiającej polski krajobraz  

w wybranej porze roku. 

Prace na konkurs można składać w następujących formach: 

 Portret krajobrazu wykonany wybraną techniką w formacie A2 (nazwa miejsca krajobrazu 

zamieszczona z tyłu w tytule pracy), 
 

Proponowane techniki: praca malarska, rysunek wykonany ołówkiem, pastelami. 

 

CELE KONKURSU 

 

 Konkurs ma zachęcić młodzież do zainteresowania się przyrodą i uwrażliwieniem na  jej 

piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie oraz popularyzację 

dziedziny sztuki poprzez rozwijanie umiejętności rysowania, malowania. 

 Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy geograficznej o Polsce oraz uwrażliwienie na 

piękno natury; kształtowanie emocjonalnej więzi z bogactwem przyrody.  

 Rozbudzenie zainteresowań związanych z światem przyrody, poznanie walorów 

krajobrazowych naszego kraju. 



 Rozwinięcie umiejętności plastycznych z zakresu przestrzeni,  gamy barwnej, wybranej 

techniki. 

 Promowanie młodzieży uzdolnionej plastycznie. 

 Poznanie różnych ciekawych zakątków polskiego kraju. 

 Upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii i kultury naszej ojczyzny. 

 Inspirowanie uczestników do aktywności twórczej, rozwijanie wrażliwości artystycznej 

uczestników konkursu, umożliwienie zaprezentowania własnej twórczości.  

 

KOMISJA OCENIAJĄCA  

 

Prace konkursowe oceni powołane przez organizatora jury, w którego skład wejdą: nauczyciele 

zajęć artystycznych, przedstawiciele Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz  koordynator konkursu 

plastycznego „Krajobrazomania”.   

Kryteriami oceny będą: zgodność z tematem, jakość wykonania – estetyka, oryginalność, 

pomysłowość.  

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych (klas II i III). 

 Prace plastyczne składa nauczyciel, instruktor lub uczeń. 

 Prace rysunkowe/malarskie/ przyjmujemy w teczkach do rysunków.  

 Przyjmujemy jedną pracę, jednego ucznia.  

 Na odwrocie każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika 

konkursu.  

 Nagrody będą przyznawane w jednej kategorii za prace wykonane w dowolnej technice. 

 

ORGANIZATOR  

 

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Warszawie  

ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa 

 

TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC  

 

Do 8 grudnia 2017 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu 15 grudnia 2017 r. 
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.  

W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data wpływu. 

  



 

 Karta zgłoszenia pracy 

Konkurs plastyczny „Krajobrazomania”  

 

 

 

Uczeń 

 

Imię 

                        

Nazwisko  

                        
 

Klasa, wiek 
 

 

Szkoła: 

nazwa, numer, adres, 

telefon. 

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

 

 

 

Nauczyciel: 

 

Imię 

                        

Nazwisko  

                        

Telefon  

                        

Adres e-mail  

                        
 

 

 

  



Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka  

 

 
 

 

……………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka)  

 

………………………  

(klasa)  

 

…………………………………………………………………………………………………  

(nazwa i adres szkoły)  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym „Krajobrazomania” , 

opublikowanie Jego danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez finalistów (1., 2., 3. miejsce) 

 w etapie warszawskim konkursu w roku szkolnym  2017/2018 

 

 

 

……………….. ……………………………………………  

(data) (czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 


