
Dzień dobry!

Bardzo  serdecznie  zapraszamy  chętne  dzieci  oraz  rodziny  do  udziału  w  następujących
konkursach plastycznych:

1. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza do udziału  w II Ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte
ocalenia”: 

 Celem konkursu jest wykonanie pracy płaskiej dowolną techniką w formacie
A3 przedstawiającej zabytek z naszej miejscowości i dostarczenie do szkoły do
13 listopada 2020r. (Uczniowie klas I-III do wychowawców, a klasy IV-VIII
do p. Doroty Cholewy)

 Link do konkursu wraz z regulaminem: 
 https://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/konkurs-z-moich-rodzinnych-stron-  

zabytki-zapomniane-warte-ocalenia-1
 https://muzeum.wieliczka.pl/images/upload/pliki/  

Regulamin_Z_moich_rodzinnych_stron.pdf

2. Konkurs fotograficzny: „Zdjęcie roku powiatu suskiego”

https://muzeum.wieliczka.pl/images/upload/pliki/Regulamin_Z_moich_rodzinnych_stron.pdf
https://muzeum.wieliczka.pl/images/upload/pliki/Regulamin_Z_moich_rodzinnych_stron.pdf
https://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/konkurs-z-moich-rodzinnych-stron-zabytki-zapomniane-warte-ocalenia-1
https://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/konkurs-z-moich-rodzinnych-stron-zabytki-zapomniane-warte-ocalenia-1


 Celem  konkursu  jest  znalezienie  wyjątkowych  zdjęć,  które  pokazują  nasze
codzienne życie i  ważne wydarzenia,  jakich jesteśmy świadkami,  fotografii,
które opowiadają jakąś małą lub dużą historię.

 Fotografie  będą  oceniane  przez  profesjonalne  jury,  w  skład  którego  wejdą
światowej sławy fotograficy, w dwóch kategoriach:

-  WYDARZENIA  I  ŻYCIE  CODZIENNE (np.  koncerty,  wydarzenia
sportowe,  uroczystości,  fotografie  ukazujące  sceny  z  życia  codziennego
mieszkańców powiatu)

- PRZYRODA I DZIEDZICTWO KULTUROWE (krajobraz i zabytki)

 Każdy uczestnik może wysłać 4 zdjęcia.
 Termin wysłania zdjęć do opiekuna konkursu – p. Doroty Cholewy do dnia 30

października 2020r. na adres mailowy dorotacholewa@interia.eu
 Link: https://www.bibliotekasuska.pl/wydarzenia.php?mode=p&id=368

3. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy
portret w ramie zamknięty”

https://www.bibliotekasuska.pl/wydarzenia.php?mode=p&id=368
mailto:dorotacholewa@interia.eu


 Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w eliminacjach do
ogólnopolskiego konkursu plastycznego, który polega na wykonaniu portretu
postaci z baśni lub legendy techniką dowolną w formacie A3. Praca musi mieć
formę portretu Ma to być praca, może posiadać elementy wypukłe, ale bardzo
trwale przymontowane do kartki.

 Termin dostarczania prac (klasy I-III do wychowawców, klasy IV – VIII do p.
Doroty Cholewy) – do 16 października 2020r.

 Link:
https://cloud2a.edupage.org/cloud/Regulaminkonkursuogolnopolskiego_2020.
pdf?z%3Aa3QsDAyWkecXjXndGv77IDoKmB
%2FXs2SuTieJZtuE42QiiBwodCFkcaCkz%2FCkYwrz

4. XXVIII  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  PLASTYCZNY„MIESZKAM  W
BESKIDACH”

https://cloud2a.edupage.org/cloud/Regulaminkonkursuogolnopolskiego_2020.pdf?z%3Aa3QsDAyWkecXjXndGv77IDoKmB%2FXs2SuTieJZtuE42QiiBwodCFkcaCkz%2FCkYwrz
https://cloud2a.edupage.org/cloud/Regulaminkonkursuogolnopolskiego_2020.pdf?z%3Aa3QsDAyWkecXjXndGv77IDoKmB%2FXs2SuTieJZtuE42QiiBwodCFkcaCkz%2FCkYwrz
https://cloud2a.edupage.org/cloud/Regulaminkonkursuogolnopolskiego_2020.pdf?z%3Aa3QsDAyWkecXjXndGv77IDoKmB%2FXs2SuTieJZtuE42QiiBwodCFkcaCkz%2FCkYwrz


 Jak co roku zapraszamy również do udziału w tymże konkursie. 
 Tematyka prac powinna być związana z jak najszerzej rozumianym terminem

Beskidy.  Organizatorzy  nie  narzucają,  jak  i  nie  określają  rodzajów
stosowanych  technik  plastycznych  pozostawiając  w  tym  względzie  pełną
dowolność i swobodę twórczą. 

 Dopuszcza się wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego, słownego /tzw.
„malowanie słowem”/ oraz muzycznego. 

 Rodzaje  technik  dotychczas  stosowanych  w  konkursie;  rysunek,  szkic,
akwarela,  korzenioplastyka,  rzeźba,  makieta,  malarstwo  na  szkle,
bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia, grafika komputerowa, filmy video,
kolaż, poezja, relacje z wycieczek, opowiadania itd/

 Przyjmowanie prac konkursowych w szkole – do 11 grudnia 2020r.
 Link;  http://mieszkamwbeskidach.pl/wp-content/uploads/2020/09/mwb-

polski.pdf

http://mieszkamwbeskidach.pl/wp-content/uploads/2020/09/mwb-polski.pdf
http://mieszkamwbeskidach.pl/wp-content/uploads/2020/09/mwb-polski.pdf

