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Regulamin konkursu plastycznego „Urodziny Willy’ego Brandta” 

 dla uczniów Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta 

w Warszawie  

 

§ 1 

Cele Konkursu 

1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki patrona szkoły. 
2. Pobudzenie aktywności artystycznej i kreatywności wśród uczniów szkoły.  
3. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 
4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań 
i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie. 

2. Konkurs został zorganizowany w związku z obchodami rocznicy urodzin Willy’ego 
Brandta. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły z podziałem na dwie kategorie wiekowe: 
1) uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej;  
2) uczniowie klas V-IX gimnazjum oraz X-XII liceum. 

2. Uczniowie klas I-IV wykonują pracę pod tytułem „Prezent urodzinowy dla Willy’ego 
Brandta”; uczniowie klas V-XII wykonują pracę pod tytułem „Karykatura Willy’ego 
Brandta”. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 29 listopada 2021r. do 
 8 grudnia 2021 roku. 
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4. Prace plastyczne złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, 
nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

5. Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej np. akwarela, 
pastele, wydzieranki, collage oraz dowolne techniki graficzne (za wyjątkiem prac 
przestrzennych i z użyciem materiałów takich jak: piasek, liście, ryż itp.) w formacie 
A4. 

6. Każda praca powinna być opisana na odwrocie wg wzoru poniżej: 

Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

Wiek 

Nazwa szkoły, klasa 

 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich 
na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do zorganizowania 
wystawy podczas obchodów urodzin Patrona Szkoły. 

8.  Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom. 
9. Prace niespełniające zasad uczestnictwa oraz złożone po terminie nie będą 

podlegały ocenie konkursowej. 

  

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać osobiście do 8 grudnia 2021 r. tj. środa, do godziny 15:40 do 
Info Pointu. 

2. Powołana pięcioosobowa komisja konkursowa wybierze 10 prac w każdej kategorii 
wiekowej. 

3. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę: 

• umiejętność doboru techniki pracy do tematu ogłoszonego konkursu, 

• jakość wykonania, 

• oryginalność. 

4.  Wybrane prace zostaną wywieszone we foyer szkoły dnia 10 grudnia 2021r. z 
oznaczeniem cyfrowym. 

5. W dniach 13 grudnia 2021r. do 15 grudnia 2021r. uczniowie szkoły będą mogli 
zagłosować na najlepszą według nich pracę poprzez link podany na classroomie. 
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6. Wybrane zostaną trzy prace w każdej kategorii wiekowej z największą liczbą 
uzyskanych punktów. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2021r. podczas obchodów urodzin 
Patrona szkoły. 

2. Prace laureatów i uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie podczas 
obchodów urodzin Willy’ego Brandta. Organizator przewiduje możliwość 
zorganizowania wystawy złożonych prac, ale zastrzega sobie wybór tylko części z 
nich. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Zostaną przyznane nagrody główne dla pierwszego miejsca oraz nagrody dla miejsca 
drugiego i trzeciego w dwóch kategoriach wiekowych tj. 
1) uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej; 

2)  uczniowie klas V-IX gimnazjum oraz X-XII liceum. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pisemne podziękowania za udział 

w konkursie. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!!! 

 

 

 

  


