
Konkurs plastyczny„PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA” 

 – poświęcony najciekawszym obiektom i najpiękniejszym miejscom naszej Gminy 

  

Organizatorzy 

Zespół Szkół im. Jana Raka w Husowie 

Cele konkursu 

1.Rozwijanie zainteresowao plastycznych i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży. 

2.Inspirowanie do pracy twórczej. 

3.Wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. 

4.Promowanie miejscowości z terenu Gminy Markowa. 

5.Zapoznanie z historią naszych miejscowości. 

Warunki uczestnictwa 

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dotrzymanie terminu składania prac. 

2.Każdy uczestnik może zgłosid do konkursu tylko jedną pracę plastyczną. 

3.Każda praca musi byd na odwrocie odpowiednio opisana: 

a)imię i nazwisko autora 

b)kategoria wiekowa, klasa 

c)tytuł pracy lub nazwa miejsca, obiektu   

4.Uczestnikami konkursu mogą byd uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie ze Szkołami 

Filialnymi z Husowa i Tarnawki. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

I kat. uczniowie klas 1-3 SP 

II kat. uczniowie klas 4-6 SP 

III kat. uczniowie klas I-III Gim 

5.Każdy uczestnik oddaje jedną pracę w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek, grafika, 

kolażitp.). Prace zbiorowe nie będą przyjmowane do konkursu! 

6. Prace będą przyjmowane w formacie A3 i A2. 

7. Prace powinny byd zgodne z tematyką: najciekawsze obiekty i najpiękniejsze miejsca naszej Gminy 

np.: 

 – obiekty sakralne: Kościoły, Kaplice Cmentarne itp., 



– obiekty  związane z historią naszych miejscowości: Skansen w Markowej, Chata Jana Raka w 

Husowie, leśniczówka w Tarnawce, pomniki,krzyże i kapliczki przydrożne itp., 

– obiekty użyteczności publicznej: Szkoły, Domy Społeczne, Domy Strażaka, Urząd Gminy itp., 

– inne: Stadnina Koni w Tarnawce, Teren Rekreacyjny „Strasznik” w Husowie, Plebanie itp., 

–najpiękniejsze miejsca na terenie Gminy (np. Park Dworski w Husowie, miejsca widokowe), 

– można odtwarzad obiekty nieistniejące na podstawie ilustracji i zdjęd (np. Kościoły, Dwór w 

Husowie) 

8. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych. Prace 

konkursowe przechodzą na własnośd Zespołu Szkół w Husowie. Dane osobowe uczestników będą 

wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie 

danych osobowych uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych 

danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Jana 

Raka w Husowie. 

Terminy  

1.Termin oddawania prac upływa 13 maja 2015 r. (środa) 

2. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się w maju 2015 r. 

podczas obchodów „Dnia Patrona”. 

Regulamin dostępny: www.szkolahusow.pl 

 

 


