
 
 

Nowa  Prywatna  Szkoła  Podstawowa  w  Milanówku 
ogłasza  dwunastą  edycję   

powiatowego konkursu  plastyczno-literackiego  
 pod  hasłem 

 

 OCALIĆ  OD  ZAPOMNIENIA 
 

Idea   konkursu: 

 
Na  terenie  gminy  Milanówek, Grodzisk  Mazowiecki, Brwinów, 

Podkowa  Leśna, Nadarzyn i innych gmin Mazowsza znajduje się  wiele  zaniedbanych,  
czasem  wręcz  zrujnowanych  obiektów  architektury. 

Chociaż często zdewastowane  - zachowały  jeszcze ślady dawnej urody. 
W wielu z nich nie mieszkają już dzisiaj ludzie, a opuszczone budynki wzięła  we  władanie 

przyroda.  
Utrwalmy  te  miejsca, namalujmy, opiszmy. 

Zwróćmy na nie uwagę, póki  jeszcze  istnieją -  
a  być może  ocalimy je od zapomnienia 

 
 

 REGULAMIN  KONKURSU 
 

Prace  będą  oceniane  w  trzech kategoriach: 
 

 Konkurs  plastyczny 
 

Format  pracy: A3 
Technika: kolorowy  rysunek, kolaż, dowolne  techniki  malarskie 

(pastela, akwarela, farba plakatowa). 
Dopuszczalna  jest  kompozycja  kilku  prac  tworzących  łącznie  format  A3. 

Wykluczamy prace zbiorowe 
UWAGA ! W tym roku prosimy szkoły o zorganizowanie etapu wewnątrzszkolnego i 

nadesłanie maksymalnie 15 prac plastycznych w każdej kategorii wiekowej 
 

 

 Konkurs  literacki 
 

Objętość:  do  trzech  stron  maszynopisu. 
Dowolny  gatunek: baśń, legenda, opowiadanie, wiersz, reportaż, wywiad, impresja. 

Utwór  musi  być  wyraźnie  zainspirowany konkretnym, wybranym przez uczestnika  obiektem. 



Wykluczone prace zbiorowe. 
 

Konkurs plastyczno–literacki 
 

Fotoreportaż: od czterech do dwunastu zdjęć z pomysłowymi podpisami, naklejonych na 
planszę formatu nie większego niż B-2 (50/70 cm) 

Wykluczone prace zbiorowe. 
 

 
1. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu jest  wykonanie  zdjęcia  obiektu-inspiracji. 

     W jego  doborze  i  sfotografowaniu  pomóc  mogą  nauczyciele  lub  rodzice. 
 

2. Prace  powinny  być  wykonane  samodzielnie, jedynie  pod  kierunkiem nauczyciela, w  
miarę  możliwości  na  zajęciach  lekcyjnych  lub  pozalekcyjnych (nie  w  domu). 

 
3. Pracę  należy  zakodować zgodnie z dołączoną do regulaminu instrukcją. 

  
4. Uczeń  sam  decyduje, czy  chce  wziąć  udział  w kilku  formach konkursowych,  czy   

tylko  w  jednej. 
 

5. Zasady  oceniania : 
    - prace  będą  oceniane  oddzielnie  w  trzech  kategoriach  

 - uczestnicy  konkursu  zostaną  przydzieleni  do jednej z  grup  wiekowych 
    (klasy  IV-VI  szkół  podstawowych, gimnazja). 
 

6. Termin  nadsyłania  prac na  adres:  
                                                    Nowa  Prywatna  Szkoła  Podstawowa, 

      ul. Brzozowa 1   05-822  Milanówek    
   upływa  14 listopada 2012 roku. Bardzo prosimy o jego przestrzeganie 

(nie decyduje data stempla pocztowego). 
 

7. Prace nadesłane po terminie, niezgodne z regulaminem a także prace, dla których 
inspiracją jest obiekt niespełniający idei konkursu nie będą brane pod uwagę. 
Złożenie pracy jest równoznaczne z przyjęciem warunków opisanych w regulaminie. 

 
8. O  przyznaniu  ilości  nagród  decyduje  jury, w  skład  którego  wejdą  osoby  związane  

z  działalnością  kulturalną  Milanówka  i  okolicznych miejscowości. 
 

9. O  wynikach  konkursu,  terminie i miejscu  wręczenia  nagród połączonego  z  
prezentacją  wyróżnionych prac  powiadomione  zostaną  szkoły  i  lokalne  media. 

  
10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnego wykorzystania zdjęć i treści 

nadesłanych  prac  z podaniem autora pracy.  
 

Prace konkursowe można odebrać w siedzibie organizatora w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 1 marca 2013 roku, po tym terminie prace przechodzą na własność 



organizatora. 
 


