
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„SŁOWA TISCHNERA” 

 

Organizatorzy: 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Krakowie 

• Rada Dzielnicy XIII – Kraków - Podgórze 

 

Uczestnicy konkursu: 

 Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Polski 

 

Cel konkursu: 

• Popularyzacja postaci ks. Józefa Tischnera wśród dzieci i młodzieży 

• Upowszechnianie wartości głoszonych przez ks. Tischnera 

• Rozwój talentów artystycznych  

• Szerzenie postawy otwartości na drugiego człowieka 

 

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach: 

• klasy I-III 

• klasy IV-VI 

• klasy VII-VIII 

 

Zadanie konkursowe: 

Zadaniem uczestników będzie przedstawienie w formie graficznej wybranego przez siebie cytatu 

Tischnera. Cytat powienien być wykaligrafowany i ozdobiony w sposób dopełniający treść lub 

tworzący zwartą przemyślaną kompozyjcę obrazu. 

 

✓ Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 

✓ Prace mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej (rysunek kredkami, farby, wyklejanka, 

pastele, techniki łączone) 

✓ Jury oceniając prace brać będzie pod uwagę pomysłowość autora oraz estetykę pracy  

✓ Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej 

✓ Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę oraz imię 

i nazwisko opiekuna 

 

• Nadesłane prace plastyczne muszą być w całości wykonane przez uczestnika.  

• Organizator ma prawo nie zakwalifikować do konkursu prac plastycznych 

niezwiązanych z tematem, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub 



obraźliwe, naruszających prawo polskie lub prawo autorskie oraz przesłane poza 

terminem. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego upowszechniania, eksponowania 

 i publikowania nagrodzonych prac. 

• Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionego 

formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

• Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać do 17 marca 2021 r. na podany adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 – Biblioteka Szkolna 

ul. Grochowa 23,  

30-731 Kraków 

lub przesłać skan pracy na adres koordynatora: barbaraheksel@gmail.com 

• Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 marca 2021 r. podczas święta patrona 

szkoły.  W przypadku braku możliwość zorganizowania imprezy, uroczyste ogłoszenie 

wyników odbędzie się stronie szkoły oraz na Facebooku szkolnym. 

• Nieodebrane nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą. 

• Przystąpienie do Konkursu oznacza jednocześnie akceptację warunków Regulaminu. 

• We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator. 

• Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora konkursu na adres: 

barbaraheksel@gmail.com 

 

 

Patronat honorowy: 

 

 

 

 

 

 

 

 Marszałek Województwa Małopolskiego      Prezydent Miasta Krakowa     

Witold Kozłowski                                 Jacek Majchrowski                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patroni Medialni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy: 

 

 

 

 


