
               XI  POWIATOWY  KONKURS  „HISTORIA ŻUKOWA” 
im. Antoniego  Grzędzickiego   

                      Celem  konkursu   jest poznanie  historii  Kaszub.   

 

CZĘŚĆ 1. -  KONKURS PLASTYCZNY  „ Zabytki  Żukowa” 

    

REGULAMIN    
 

 

I.  UCZESTNICY 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów uczących się j. kaszubskiego w czterech 

kategoriach  wiekowych:  

kategoria  A - klasy  I – II 

kategoria  B - klasy  III - IV 

kategoria  C - klasy  V – VI  

kategoria D – klasy VII - VIII 

2. Każda  placówka  może  nadesłać  maksymalnie  po  3 prace  z  każdej  kategorii. 

3. Do  każdej  pracy  należy dołączyć  wypełnione  karty  zgłoszenia!  

4. Każda  praca  może  mieć  tylko  jednego  autora – nie  dopuszcza  się  prac  

zbiorowych. 

5. Każdy  uczestnik  może  wykonać  ( samodzielnie )   tylko  1  pracę. 

6. Nadesłane  na  konkurs  prace  nie  mogą  być  zrolowane. 

7. Organizatorzy  nie  odpowiadają  za  zniszczenie  prac  podczas  przewozu. 

8. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane ich autorom, pozostają  własnością 

Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikowania w całości bądź  

wybranych  fragmentów.  

II.  TEMATYKA 

Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej wybranego zabytku  

w gminie Żukowa. 

III.  FORMAT   PRAC 

Prace  konkursowe  powinny  mieć  format A-3  lub  A-4. 

IV.  TECHNIKA 

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej i graficznej. Do 

konkursu   nie  zostaną  dopuszczone  prace  przestrzenne  i  wykonane  z  materiałów  

sypkich.   

V.  TERMIN,   ADRES 

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do  13 lutego 2023 r. na  adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 1. im. Obrońców Wybrzeża; ul. Gdyńska 7; 83-330  Żukowo z  

dopiskiem „ Zabytki  Żukowa” ( p. Grażyna  Glienke  lub  p. Hanna  Gruba ) 

2. Prace  nadesłane  po  upływie  terminu  nie  będą  rozpatrywane. 

VI.  OCENA   PRAC,   LAUREACI   KONKURSU 

1.  Oceny  prac  dokona  powołana  przez  Organizatora  Komisja  Konkursowa. 

2.  Kryteriami  oceny  będą: 

a)  rzetelność  i  oryginalność  przedstawionego  zabytku, 

b)  walory  artystyczne: kompozycja,  gama  kolorystyczna,  technika  wykonania.   

3.  Decyzje  Komisji  Konkursowej  są  ostateczne. 



4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania części nagród                                  

i  wyróżnień oraz do innego ich podziału w zależności od jakości, ilości i rodzaju 

nadesłanych  prac  konkursowych. 
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5. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób opublikowana zostanie na stronie 

internetowej  szkoły.  

6. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu 

drogą  telefoniczną. 

7. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas drugiej części konkursu – WIEDZA 18 

lutego 2023r.    

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE 
 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża  w  Żukowie 

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Żukowie 

 


