
REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY  

DLA UCZNIÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

organizowany przez Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu 

  

„PEJZAŻE MIEJSC” 

Mój dom to moje miejsce na ziemi. Odpoczywam w nim od zgiełku świata, tęsknię za 

nim, gdy zbyt długo mnie w nim nie ma. Mój dom, a w nim moi bliscy. Mój dom otwarty dla 

przyjaciół. 

Dom to mieszkanie w bloku, w kamienicy albo wolnostojący budynek. Bywa 

wielopokoleniowy, daje schronienie ukochanym zwierzętom. Mieszkamy w mieście lub na 

wsi. Miejsce, w którym mieszkamy, kształtuje nasz obraz świata, uczy odbierać w określony 

sposób rzeczywistość. 

 W pierwszej edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Miejsc” 

zapraszamy do twórczego zaprezentowania malarskiej lub rysunkowej wizji miejsca, które 

nazywamy domem. 

 

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane publicznie na stronie szkoły i na wystawie. 

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni bonami upominkowymi. 
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CELE KONKURSU 

 Promowanie kultury plastycznej. 

 Upowszechnianie treści związanych z tematyką pejzażu i jego interpretacją 

artystyczną. 

 Kształtowanie twórczej i kreatywnej postawy. 

 Rozbudzanie potrzeb estetycznych. 

 

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „PEJZAŻE MIEJSC”  edycja 1 „MÓJ DOM” 

1. Organizatorem konkursu jest  Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego      

w Opolu. 

2. Czas trwania konkursu: 01.02.2023. - 30.03.2023. 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów z terenu Opolszczyzny uczęszczających do klasy 

7-8 szkoły podstawowej. 

4. Do konkursu powinny zostać zgłoszone prace malarskie inspirowane tematem 

wskazanym w wątku głównym związanym z pejzażem lub otoczeniem lub miejscem, w 

którym żyje autor. TEMAT 2023 – MÓJ DOM 

5. Wymagania techniczne: 

- prace w wybranej technice: rysunkowej (np.: ołówek, węgiel, tusz), malarskiej (np.: 

akwarela, tempera, farby plakatowe, pastel, kredki) lub mieszanej, 

- na podłożu papierowym w formacie A3. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

7. Na każdej pracy powinna być przyklejona informacja i oświadczenie (wzór w załączeniu).  

8. Prace należy dostarczyć na adres: 

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 

ul. Strzelców Bytomskich 10 

45-084 Opole 



9. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

10. Na zwycięzców czekają nagrody w formie bonów upominkowych, które będą wręczane w 

dniu wernisażu. O dacie wernisażu szkoły zostaną powiadomione drogą mailową lub 

telefoniczną. 

11. Prace będą zwracane na prośbę i koszt autora/szkoły. 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac                  

i użycia ich w materiałach informacyjnych projektu, z podaniem autora. 

13.  W celu potwierdzenia możliwości umieszczenia danych autora na wystawie                                 

i w materiałach informacyjnych prosimy opiekunów o wydrukowanie i podpisanie 

oświadczenia. 

14. Oceny prac dokona trzyosobowe jury, w którego skład wchodzić będą artyści-plastycy 

uczący w ZPPKP w Opolu. 

15. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub 

telefoniczną, a informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną umieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na 

bezpłatne reprodukowanie i publikację prac w katalogu, prasie, stronie internetowej 

szkoły oraz innych mediach w celu promocji konkursu.  

17. Uczestnik konkursu oraz rodzic lub opiekun prawny mają obowiązek zapoznać się z 

treścią oraz podpisać „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu 

danych osobowych”, znajdujące się na formularzu zgłoszeniowym. 

Pytania można wysyłać na adres: konkurs@plastyczniak.opole.pl 
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 …………………………………………….. 

         miejscowość,   data 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na umieszczenie pod pracą imienia i nazwiska oraz wieku mojego 

dziecka ………………………………………………………………….., biorącego udział 

w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Pejzaże Miejsc”.  

Wyrażam również zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska pod pracą dziecka 

w przypadku, gdy jako praca zwycięska zostanie umieszczona w materiałach 

informacyjnych konkursu. 

 

     …………………………………………………………… 

               czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

Klauzula informacyjna: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Placówek Kształcenia 
Plastycznego, ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole;  
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@plastyczniak.opole.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;  
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa;  
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;  
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 
 
 
 
 
 

................................................ ...................................................... 
Miejscowość, data podpis uczestnika 
 
 

................................................  ........................................................... 
Miejscowość, data                                                                                                                          podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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INFORMACJE O AUTORZE 

 

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………... 

WIEK: ……………. 

KLASA:……………. 

ADRES E-MAIL AUTORA: …………………………………………………………….. 

NAZWA SZKOŁY: ………………………………………………………………………. 

ADRES SZKOŁY: ……………………………………………………………………….. 

TELEFON SZKOŁY: …………………………………………………………………… 

NAZWISKO NAUCZYCIELA OPIEKUNA: …………………………………………. 

ZWROT PRACY   TAK   NIE 

 

 

              

 


