
 
 

Regulamin konkursu 

fotograficzno – 

plastycznego 

 „Śladami Królowej 

Jadwigi” 

 
 
1. Organizatorem konkursu jest 

Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy 

Wolanów” oraz Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w Sławnie. 

2. Konkurs jest imprezą amatorską.  

3. W Konkursie mogą brać udział osoby w 
każdym wieku, zamieszkujące gminę Wolanów 

i będące autorami zgłaszanych fotografii oraz 
prac plastycznych. Wyróżnia się trzy kategorie 

wiekowe w konkursie:  
• Kategoria I: dzieci (do 12 lat)  

• Kategoria II: dzieci i młodzież (12-18 lat)  

• Kategoria III: dorośli (powyżej 18 lat).  
 
II. Przebieg Konkursu 

 4. Celem konkursu jest:  

• kształtowanie wyobraźni plastycznej uczestników, 

• promocja Patronki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 

5. W przypadku kategorii wiekowej:  

• przedszkole,  

• klasy 0-III S.P 

 – zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy plastycznej.  

Na konkurs należy dostarczyć pracę plastyczną przedstawiającą miejsce, w którym przebywała 

w czasie swojego życia Królowa Jadwiga oraz pomniki upamiętniające jej  osobę wykonaną 

dowolną techniką:  

• Malarską (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, itp.),  

• Rysunkową (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, markery, węgiel, 

itp.), 

• Techniką własną (mozaika, collage, itp.).  

Uczestnik może przysłać jedną pracę, którą należy podpisać. Do pracy należy dołączyć kartę 

zgłoszenia.  

6. W przypadku kategorii wiekowej:  

• klasy IV - VIII,  



 
 

• młodzież i dorośli 

- zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie fotografii lub pracy plastycznej 

przedstawiającą miejsce, w którym przebywała w czasie swojego życia Królowa Jadwiga oraz 

pomniki upamiętniające jej  osobę wykonaną dowolną techniką:  

• Malarską (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, itp.),  

• Rysunkową (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, markery, węgiel, 

itp.), 

• Techniką własną (mozaika, collage, itp.).  

 

 Na konkurs należy przysłać lub dostarczyć zdjęcie ukazujące miejsce, w którym przebywała 

w czasie swojego życia Królowa Jadwiga oraz pomniki upamiętniające jej  osobę. Zdjęcie 

należy podpisać (podać miejsce – miejscowość, gdzie zostało wykonane),  

• Prace należy wykonać indywidualnie. Uczestnik może zgłosić trzy prace (3 zdjęcia) 

• Zdjęcia należy przesłać na nośniku elektronicznym /płyta CD/ lub dostarczyć 

wywołane.  Płyty muszą być podpisane!!!  

 
7. Kryteria oceny 

 a. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem) /0-5punktów/,  

b. estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia) /0-5 punktów/,  

c. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu) /0-5punktów/.  
 
8. Nagrodami w konkursie są tablety, książki „Poczet Władców Polski, gry planszowe, drobny 
sprzęt elektroniczny (myszki, klawiatury), zestawy plastyczne. 
9. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych i fotograficznych zostanie przygotowana 
pokonkursowa wystawa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. 

 
10. Dodatkową nagrodą dla laureatów jest udział w wyjeździe studyjnym do Krakowa. 

 
11. W każdej kategorii wiekowej przyznawane są nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz 
wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz przyznania większej 
niż zakładana liczby wyróżnień.  
12. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie niepublikowane.  
13. Wraz z pracami należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia- jest to warunek przyjęcia prac do 
konkursu.  
14. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sławnie, Sławno 49, 26 – 625 Wolanów, tel. (48) 618-60-32. 
Liczy się data stempla pocztowego.  
15. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie 
przesyłki.  
16. Organizator będzie kontaktował się telefonicznie tylko z opiekunami laureatów i 
wyróżnionych uczestników konkursu.  

              17. Konkurs organizowany jest w ramach projektu grantowego 

„Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” 

dotyczący realizacji zadania pn. „Dzień patrona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Sławnie’’ i jest w całości z niego finansowany. 
              18. Terminarz: 



 
 

                a. nadsyłanie/ dostarczenie prac do 25 lutego 2022r.,  

  b. informacja o wynikach: po 28 lutym 2022r – strona www.pspslawno.szkolnastrona.pl 
  c. oficjalne wręczenie nagród nastąpi po 1 marca 2022r. – strona www, zaproszenie na 
uroczyste wręczenie podczas obchodów „Dnia Patrona w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. 
                                          
19. Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  
20. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 


