
                                                                                  

KONKURS PLASTYCZNY  

„DĄBROWA GÓRNICZA PRZYSZŁOŚCI” 

 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży, w którym nagrodą główną jest 

wyjazd do Warszawy – zwiedzanie  budynku Sejmu i  Stadionu Narodowego. 

 

ORGANIZATOR: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

PATRONAT I SPONSOR WYDARZENIA: POSEŁ NA SEJM RP ROBERT WARWAS 

 

CELE KONKURSU  

- promocja miasta, zapoznanie z jej historią 

- kształtowanie emocjonalnej więzi z „małą ojczyzną” 

- inspirowanie uczestników do aktywności twórczej 

- stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności 

- nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze 

- rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez prace plastyczne 

- spojrzenie ekologiczne na swoje miasto 

- aktywizacja społeczna 

  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs plastyczny pn. 

„Dąbrowa Górnicza Przyszłości”, odbywający się pod patronatem Posła na Sejm RP Roberta 

Warwasa. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z klas IV-VIII dąbrowskich szkół 

podstawowych w których działają koła TPD. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy 

plastycznej, w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej (rysowanie, malowanie, 

wyklejanie, wydzieranie, itp.) przedstawiającej ich osobistą wizję przyszłej Dąbrowy. Dzięki swoim 

pracom, dzieci  będą mogły  zaprezentować talent i pomysły. 

 

Gotową pracę należy przekazać liderowi TPD w swojej szkole, gdzie jury szkolne dokona oceny i 

wybierze trzy najlepsze prace, przechodzące do II tury konkursu – etapu miejskiego. Prace należy 

wykonać w terminie do 10 lutego 2022r.   

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku marca br. Nagrody wręczą przedstawiciele TPD oraz 

Poseł na Sejm RP Robert Warwas.  

 

 

 



                                                                                  

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„DĄBROWA GÓRNICZA PRZYSZŁOŚCI” 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, klas IV– VIII. 

2. Konkurs jest podzielony na 2 etapy: 

 1) szkolny 

 2) miejski 

3. Do etapu miejskiego dostają się 3 najlepsze prace z etapów szkolnych.  

3. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę. Praca ma być własnoręczna, a także wykonana tylko przez 

jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 

4. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane na innych konkursach. 

5. Opiekę nad uczestnikiem konkursu obejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka lub nauczyciel. 

6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków 

niniejszego regulaminu. 

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie  

i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażoną zgodą rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na 

nieodpłatną publikację złożonych prac plastycznych. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu popularyzacji 

konkursu oraz publikacji wyróżnionych prac na stronie szkoły i TPD. 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. Praca plastyczna powinna przedstawiać tematykę związaną z hasłem „Dąbrowa Górnicza 

Przyszłości”. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage, 

wycinanka, itp.) w formacie A4 lub A3. 

3. Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca jej autora: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA, 

SZKOŁA. 

4. Prace konkursowe należy przedłożyć liderowi TPD w danej szkole do dnia 10 lutego 2022r. Z prac 

dostarczonych w danej szkole, zostaną wybrane przez komisję trzy najlepsze, przechodzące do II 

etapu -  miejskiego. W drugim etapie komisja konkursowa wybierze zwycięskie prace i wyłoni 

laureatów. Prace z II etapu  będą wystawione na wystawie w ”Fabryce Pełnej Życia”.  



                                                                                  

 

 

KRYTERIA OCENY I NAGRODY 
 

1. Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora. 

2. Komisja konkursowa ocenia prace plastyczne i ustala listę laureatów oraz osób wyróżnionych  

w konkursie. 

3. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

        •   zgodności z tematem konkursu, 

        •   inwencji, pomysłowości oraz wrażenia estetycznego. 

4. Nagrodą w konkursie jest: 

• wyjazd do Warszawy – zwiedzanie budynku Sejmu i  Stadionu Narodowego, dla autorów 

trzech najlepszych prac z danej szkoły (etap szkolny). 

• nagrody rzeczowe za trzy najlepsze prace w etapie miejskim oraz prace wyróżnione.  

 

POZOSTAŁE INFORMACJE  
 

1. Adres Organizatora: 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 6A/104 , tel.: 509 626 781. 

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.tpddabrowa.eu 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 


