
             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 

                                       Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

 IM. 21 BRYGADY STRZELCÓW  PODHALAŃSKICH   W RZESZOWIE                                                                                

                                                              ZAPRASZA DO UDZIAŁU  

                                        W VIII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE   PLASTYCZNYM 

                                                „BOMBKI CHOINKOWE W OBRAZACH”  

                                                  pod hasłem : „Dzwony , dzwonki, dzwoneczki  

                                                                  na gałązkach choineczki” 

POD PATRONATEM   

WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZESZOWIE. 

REGULAMIN KONKURSU 
CELE 

 Propagowanie tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. 

Pobudzanie aktywności twórczej i promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie poprzez stworzenie im 

szansy prezentacji swojej twórczości większej rzeszy publiczności.  

 Kreowanie pozytywnego wizerunku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie i Minigalerii Sztuki Dziecka i dla Dziecka w Rzeszowie. 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 

1. Konkurs polega na samodzielnym  zaprezentowaniu w formie plastycznej płaskiej  lub przestrzennej 

pracy na temat „Dzwony, dzwonki, dzwoneczki na gałązkach choineczki”.                                 

2. Kategorie wiekowe: konkurs skierowany jest do uczniów z klas I – III  i  IV – VIII ze szkół 

podstawowych z Rzeszowa i okolic. 

3. Format prac: płaskie od A – 4 do A– 2. Prace nie mogą być rolowane i składane.             

   Prace przestrzenne: wielkość i kształt dowolny według inwencji twórczej autora 

4. Technika: dowolna – malarstwo, rysunek, grafika … 

5. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace indywidualne. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć wyraźnie zapisane informacje: imię i nazwisko, klasa autora, adres 

szkoły, numer tel., fax lub adres  internetowy, imię i nazwisko opiekuna. 

TERMINY : Prace należy składać  w SP- 17 w Rzeszowie do 7 grudnia 2018 r.   .   

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, dyplomów i otwarcie wystawy pokonkursowej 

odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 10.30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Rzeszowie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Słowackiego 11. Zdobywcy nagród zostaną 

poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.     

ZAPRASZAMY!       

Organizatorzy:   Mariola Wiśniewska, Joanna Wójcik,  Agnieszka Pajęcka 

 



INFORMACJA DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BOMBKI CHOINKOWE W OBRAZACH” 

 

Organizatorzy VIII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Bombki choinkowe w obrazach” pod 

hasłem „Dzwony, dzwonki, dzwoneczki na gałązkach choineczki” zastrzegają sobie prawo do publikacji 

wizerunku dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie tj. nazwiska i imienia 

dziecka, opiekuna, szkoły, zdjęć oraz w miejscu publikacji, czyli w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Rzeszowie w Minigalerii Sztuk Dziecka i dla Dziecka oraz  na stronach internetowych 

biblioteki. 

Organizatorzy proszą o dołączenie pisemnej zgody na publikację i przetwarzanie w/w danych do pracy konkursowej. 

Organizatorzy nie zwracają  prac konkursowych. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:  

mariolawisniewska17@interia.pl        

 

mailto:mariolawisniewska17@interia.pl

