
 Regulamin konkursu plastycznego  

Piękna moja wieś 
Aby zachwycić się pięknem przyrody wystarczy...wyjść z domu i spojrzeć. Spojrzeć na 
piękne o każdej porze roku pola. Latem złote od zboża, zimą białe pokryte śniegiem 
lub szronem, wiosną będące niczym wspaniałą mozaiką z zielonych prostokątów, 
jesienią pełne brązów...Spojrzeć na lasy pełne faktur i kształtów, na kolory liści 
jesienią, na cudownie kojący latem cień, na wszystkie skarby które las skrywa. 
Zachwyca rzeka, przecinająca swoją wstęgo konińskie okolice. Zachwyca swoim 
kształtem, dziką naturą, przepięknymi terenami które tworzy. To tutaj możemy 
zaobserwować fascynujące stworzenia korzystające z nadrzecznych łąk, stawów, 
starorzeczy, zarośli, drzew i krzewów.... W wodzie odbijający się świat, tworzy 
całkiem nieznaną rzeczywistość. A może pójdziesz nad wodę o zachodzie lub 
poranku. Spektakl barw który się tam odbywa pobudza wyobraźnię, zachwyca, 
inspiruje... W końcu fascynujące są dróżki przecinające nasze cuda natury. Ścieżki 
biegnące nie wiadomo gdzie... Piękne mogą być działania człowieka. Może dasz się 
zachwycić postawionym do suszenia sianem, albo zapatrzyć się w biegające po 
stadninie konie lub pasące się gdzieś na łące krowy. W końcu warto pochylić się nad 
budownictwem naszych ziem. Na pewno urzekające potrafią być okoliczne zabytki. 
Przyciągają piękną formą, wyrafinowaniem, a często tez usytuowaniem. A może 
zwykła chata przy lesie lub po środku pola sprawi że zachcesz ją narysować? 
Taki jest właśnie temat konkursu, do którego Cię zapraszamy. Chcemy żebyś pokazał 
nam co zachwyca cię w Twojej okolicy. Czekamy na pejzaże, które zachwycą i nas. 

 

  



Organizator: Stowarzyszenie Pracownia Sławsk  

Warunki uczestnictwa:  

- kategorie: I kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej 

       II kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowej 

       III kategoria: gimnazja 

- format prac: od A3 (29x42) do B2 (50x70)  

- technika: prace mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej (np. pastel,   

kredka, ołówek, akwarela, akryl, gwasz itd.) 

- prace mogą zgłaszać placówki (np. szkoły, domy kultury) oraz osoby prywatne  

- każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa do 

której uczęszcza, nazwa placówki (jeśli dotyczy), imię i nazwisko prowadzącego (jeśli dotyczy), dane 

kontaktowe (adres, nr telefonu, e-mail)  

- każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę;  

- liczba prac nadesłanych z konkretnej placówki nie jest ograniczona  

Terminy: 

termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2017 roku prace należy nadesłać na adres:  

Biblioteka Publiczna Gminy Rzgów filia w Sławsku  

Sławsk 64 

62-586 Rzgów 

z dopiskiem "konkurs Piękna moja wieś" 

 prace można również dostarczyć osobiście na wyżej wymieniony adres (godziny otwarcia biblioteki: 

pon.9:00-17:00; wt.8:00-16:00; śr.9:00-17:00; czw.-; pt.10:00-18:00) 

-ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród a także wystawa pokonkursowa odbędą się 15 lipca 

2017 roku podczas Festiwalu Historii i Kultury im. Marcina ze Sławska herbu Zaremba 

 - prace oceni niezależna komisja powołana przez organizatora. Prace zostaną ocenione pod kątem 

estetyki wykonania, oddania tematu, oryginalności spojrzenia na dany problem  

Nagrody: dla najlepszych w obu kategoriach przewidziane nagrody rzeczowe  

Prace można odebrać po rozdaniu nagród Nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora. 

Na wyraźną prośbę autora, praca może zostać zwrócona droga pocztową na koszt autora 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 

pracowniaslawsk@gmail.com 


