
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 
„Wieś wczoraj i dziś – w ramach interpretacji  

wybranych obrazów Aleksandra Kotsisa” 
 
 

 
1.Techniki: 

 
- MALARSTWO: 
- dowolna technika malarska,  
- format minimum A3. 

 
- FOTOGRAFIA: 
- pojedyncze zdjęcie lub cykl zdjęć, 
- zdjęcia powinny przedstawiać dowolne ujęcie przedstawiające wieś,  
- wielkość zdjęcia to minimum 10 cm x 15 cm (wielkość pocztówki) , 
- zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice, dozwolone jest łączenie technik 
fotograficznych. 
 
- KOLAŻ/FOTOGRAFIA/ MALARSTWO - tzw. „żywe obrazy” 
(Przykłady: Museums Ask People To Recreate Famous Paintings At Home, Get 30 More 
Hilarious Pics | Bored Panda) 
- wielkość zdjęcia to minimum 10 cm x 15 cm (wielkość pocztówki)  
 

2.Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac. 

3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: klasy: 1-4, 5-8. 

4.Termin i miejsce dostarczenia prac: prace wykonane zgodnie z regulaminem należy 
dostarczyć do SP 25 do dnia 7 czerwca 2021 r.  
Wszystkie prace należy również przesłać drogą elektroniczną:  
klasy 1-3 do Katarzyny Wrońskiej, katarzyna.wronska@sp25krk.onmicrosoft.com 
klasy 4-8 do Ewa Rabsztyn – ewa.rabsztyn@sp25krakow.pl 

5. Ocena prac konkursowych:  
Komisja powołana przez Dyrektora SP 25 dokona oceny prac w wymienionych 
kategoriach przyznając nagrody i wyróżnienia. 
 
6. Ogłoszenie wyników:  
Ogłoszenie wyników nastąpi 25 czerwca 2021 r.  
 
7. Wręczenie nagród:  
Wręczenie dyplomów i nagród będzie dostosowane do sytuacji epidemiologicznej.  
Informacja na ten temat znajdzie się w protokole końcowym. 
 
8. Uwagi: 



Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w 
celach promocyjnych i w publikacjach bez ograniczeń czasowych.  
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez Organizatora konkursu i tym samym wyrażają zgodę na:  
- publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej SP 25 oraz MNK, 
- publikację zdjęć wykonanych podczas uroczystego rozdania nagród, 
- prezentacje prac w Muzeum Narodowym w Krakowie. 
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu 
w wypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ 
na organizowaniu konkursu. 
 
10. Informacji udziela Katarzyna Wrońska i Ewa Rabsztyn. 


