
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„KARTKA Z LICZBĄ  PI” 

 
 

I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Kępicach. 
 

II. Cele: 
 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej, 
 poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych, 
 prezentacja talentów plastycznych, 
 kształtowanie kreatywności i innowacji twórczej uczniów, 
 promowanie osiągnięć uczniów. 

 
III. Uczestnicy : 
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych Gminy Kępice. 

 

IV. Regulamin konkursu: 
 Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki o wymiarach 14cm x 20cm (kartka formatu A4 – 

złożona na pół). 
 Kartka może być wykonana dowolną techniką i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem 

wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej). 
  Jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną 

część kartki. 
 Kartka ma przedstawiać liczbę Pi w dowolnej odsłonie. 
 Kartki wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie będą podlegały ocenie 

konkursowej. 
 Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów. Zostaną 

ocenione pod względem staranności wykonania, wrażeń artystycznych, oryginalność 
pomysłu. 

 Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, 
klasa, szkoła, opiekun. Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami, starannie  
i czytelnie.  

 Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie 
organizatorom oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników 
konkursu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone miejscami od I do III. Ogłoszenie wyników 
konkursu i rozdanie nagród nastąpi 14 marca 2018r.- Dzień Liczby Pi. Wszelkie informacje 
zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 
V.  Termin składania prac: 9.03.2018 – sekretariat Zespołu Szkół w Kępicach. Prace można 

przesłać pocztą na adres:  
Zespół Szkół w Kępicach 
ul. Szkolna 1 
77-230 Kępice z dopiskiem: Kartka z Liczbą Pi. 
 

VI. Nagrodzone w konkursie prace przechodzą na własność organizatorów.  

VII. Sprawy nie ujęte w regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie konkursu, rozpatrują 
organizatorzy. Informacji udziela Magdalena Budzyńska email: mbudzynska83@wp.pl. 

 

Organizatorzy konkursu 

Magdalena Budzyńska 
Katarzyna Kabulska 

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 


