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SZCZECIN I POMORZE ZACHODNIE MOIMI OCZAMI 
KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS STARSZYCH SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

   Moje miasto 
  Tu autobusy, samochody,   
  Tramwaje, rowery 
  Mkną 
  Ulice do placów 
  Promieniście 
  Słońce i chmury     
  Wiatr! 
  Mówią: „od morza tak…” 
  A mewy wieść wieszczą 
  O historii gniazda     
  Gdzie książęce twarze ciszy  
  Milczą niepokojem     
  Zamku Gryfitów     
  Naraz  
  Strzelista fala katedry 
  Do nieba oczy 
  Wznosisz  
  A w uszach        
  Buuu… Buuu 
  Syreny buczą 
  Statek wpływa 
                                   Na szeroko rozlane 
  Wody Odry 
  Szare  
  Głębokie 
  Gęste od wspomnień 

  Przystajesz… 

                                       Edward Krzysztof Rogalski 
Pomorze Zachodnie ze swoją stolicą Szczecinem  jako obszar geograficzny, w którym 
żyjemy może dostarczyć wielu inspiracji potrzebnych młodemu twórcy w wybranych 
środkach wyrazu plastycznego.  
Życzymy powodzenia.  

Organizator konkursu: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina 

Brancusiego w Szczecinie 

Współorganizatorzy i Patroni: Stowarzyszenie „Kamienica Loitzów”, Rada Szkoły, 

Miasto Szczecin 

 Patronat honorowy: (po otrzymaniu odpowiedzi) 

mailto:lpszczecin@gmai..com


I . Cele Konkursu: 
1. Wykonanie prac, których motywem przewodnim będzie ukazanie piękna Pomorza 

Zachodniego i miasta Szczecin.  
2. Promocja utalentowanej młodzieży aktywnej twórczo i wrażliwej estetycznie.  
3. Zachęcenie młodzieży zdolnej i ambitnej do wypowiedzi w różnych dyscyplinach 

plastycznych. 
4. Inspirowanie twórców do doskonalenia umiejętności. 
5. Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz konfrontacja 

dokonań w zakresie sztuk plastycznych. 

II. Kategorie Konkursu: 

1. Rysunek (format minimum A3). 
2. Malarstwo (technika dowolna, format minimum A3). 
3. Grafika (także komputerowa, format maksymalny A3, wydruk bez oprawy). 
4. Fotografia (A4). 

III. Przebieg Konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas starszych szkół podstawowych. 
Uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace w danej kategorii nie prezentowane w innych 

konkursach.  
Prace należy przesyłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2021 r. (decyduje 

data stempla pocztowego) na adres: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina  
Brancusiego w Szczecinie, ul. Kurkowa 1, 70-543 Szczecin.  

Dopuszcza się przesyłanie prac w wersji elektronicznej. Prace udokumentowane fotograficznie w 
formacie zapisu JPG, w rozdzielczości 300 dpi. 

Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie. 

Komisja Konkursowa zbierze się i dokona oceny prac oraz ich wyboru na wystawę pokonkursową.  

Komisja przyzna następujące nagrody: 
Grand Prix oraz po jednej I nagrodzie w każdej kategorii. 

Laureat nagrody Grand Prix może ubiegać się o przyjęcie  do Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie z pominięciem 
wybranego egzaminu praktycznego i po spe łnieniu innych warunków 
regulaminowych. Zwolnienie dotyczy wyłącznie zwycięskiej kategorii. 

Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej lub nagród w poszczególnych 
kategoriach. 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w siedzibie 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie dn. 08.06.2021 r. o godz. 12:15.  

Nagrodzeni uczestnicy otrzymają  nagrody rzeczowe fundowane przez organizatorów i sponsorów.  
Udział w Konkursie jest  równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w 

celach promocyjnych. 
Uczestnik, akceptując postanowienia przebiegu konkursu, oświadcza, iż wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu, 
ogłoszenia wyników w sieci Internet oraz organizacji wystawy pokonkursowej i przyznania 
nagród. 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem danych 
osobowych ucznia jest Liceum Plastyczne/ Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Constantina Brancusiego z siedzibą w Szczecinie. 

Prace nadesłane na konkurs, a nieodebrane do miesiąca od zakończenia wystawy, przechodzą na 
własność organizatora. 



UWAGA: Prace na  odwrocie należy oznaczyć: uczeń – imię i nazwisko, kategoria, tytuł pracy, 
wiek, klasa,  nazwa i adres szkoły, nr telefonu, nauczyciel/opiekun. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie PLSP w Szczecinie www.plastykszczecin.pl i jest on jedynym 
dokumentem określającym jego zasady. 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Aberbuch, Tel. 505 187 883 
e-mail : konkurs@plastykszczecin.pl 

      


