
Konkurs rysunkowo - malarski na pracę z wyobraźni pt. 

„ZA CZYM TĘSKNIĘ ?” 
  

Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza 

wszystkich uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej do wzięcia udziału w 

konkursie rysunkowo – malarskim na pracę z wyobraźni pt. „ ZA CZYM TĘSKNIĘ? ”. 

Konkurs dedykowany jest uczniom, którzy pragną uczyć się w naszym Liceum Sztuk 

Plastycznych. Głównym celem konkurs jest możliwość prezentacji umiejętności 

plastycznych przez młodych uczestników. 

 

Organizator 

 

Organizatorem konkursu rysunkowo - malarskiego  „Za czym tęsknię ?” – praca 

z wyobraźni jest Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu. 

 

Uczestnicy konkursu 

  

Konkurs dedykowany jest uczniom najstarszych klas szkoły podstawowej. 

 

 

Temat konkursu 

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy rysunkowej lub malarskiej 

odpowiadającej na zadane pytanie w temacie konkursu: „ Za czym tęsknię? ”. Format 

prac A4. Technika dowolna. Na konkurs można przesłać maksymalnie 3 prace w 

różnych technikach. 

 

 Cel konkursu 

• Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów uzdolnionych plastycznie do  

działań twórczych.  

• Stworzenie przestrzeni w której uzdolnieni plastycznie uczniowie, pragnący 

uczęszczać do naszej szkoły mogliby zaprezentować swoje zdolności. 

• Promowanie działań plastycznych. 

 

Zgłoszenie 

 

Zdjęcie (format zapisu - JPG) wykonanej pracy razem z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna 

kartą zgłoszeniową (skan wypełnionej karty zgłoszenia) przesłać na adres 

rekrutacja.lsp.grudziadz@wp.pl . Zgłoszenie powinno być zatytułowane: Konkurs rysunkowo – 

malarski na pracę z wyobraźni pt. ZA CZYM TĘSKNIĘ?. Niepełne zgłoszenia, lub zdjęcia w złej 

jakości, uniemożliwiającej ocenę pracy nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie prac do konkursu 

jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 
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Terminy 

 

• 25.03.2021 r. rozpoczęcie konkursu. 

• 21.05.2021 r. ostateczny termin przesyłania prac. 

• 28.05.2021 r. ogłoszenie wyników konkursu. 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

Wyróżnione prace wybierze komisja, w której składzie będą wszyscy nauczyciele 

zajęć artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu. 

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

O wyróżnieniu uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Liceum 

Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu: http://zsbip.nazwa.pl/ . 

 

Nagrody 

Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe oraz ich prace zostaną 

zaprezentowane na stronie szkoły.  
 

 

 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby 

uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na 

potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. Osoby uczestniczące 

w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe uczestnictwem w konkursie. 

 


