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KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. 
PT. „IMPRESJE ZACHODNIOPOMORSKIE” 

 
Impresje czyli wrażenia dotyczące, w tym przypadku, Twojego życia w naszym regionie. 
Mogą to też być wspomnienia, przeżycia związane z miejscami, zjawiskami, ludźmi.  
To wszystko jest obecne i współistnieje z nami na co dzień.  
Zachodniopomorskie jako obszar geograficzny, w którym żyjemy może dostarczyć wielu 
takich wrażeń potrzebnych młodemu twórcy w jego artystycznych wypowiedziach.  
Życzymy powodzenia.  
 

Organizator konkursu: Liceum Plastyczne w Szczecinie im. Constantina Brancusi. 

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

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  

Patronat honorowy: Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Miasto Szczecin  
 
 
I . Cele Konkursu: 
 

1. Wykonanie prac, których motywem przewodnim będzie ukazanie piękna województwa         
zachodniopomorskiego.  

2. Promocja utalentowanej młodzieży wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo oraz ich          
nauczycieli. 

3. Zachęcenie młodzieży zdolnej, ambitnej do wypowiedzi w różnych dyscyplinach plastycznych. 
4. Inspirowanie twórców do doskonalenia umiejętności. 
5. Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych 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 maks. A3, wydruk bez oprawy). 
4. Fotografia (A4). 

 
III. Przebieg Konkursu: 
 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych w tym dawnych            
gimnazjów naszego regionu. 
Uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace w danej kategorii nie prezentowane w innych             
konkursach.  



Prace należy przesyłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018r.            
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Liceum Plastyczne w Szczecinie, ul. Kurkowa            
1, 70-543 Szczecin.  
 
Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Liceum Plastycznego w          
Szczecinie. 
Komisja Konkursowa zbierze się i dokona oceny prac oraz ich wyboru na wystawę             
pokonkursową.  
 
Komisja przyzna następujące nagrody: 

Grand Prix 
wyróżnienia w każdej kategorii. 

 
Laureat nagrody Grand Prix oraz laureaci wyróżnień w poszczególnych kategoriach, mogą           
ubiegać się o przyjęcie do Liceum Plastycznego w Szczecinie z pominięciem egzaminów            
praktycznych i po spełnieniu określonych warunków. 
 
Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany przyznania nagród w zależności od poziomu nadesłanych 
prac. 
 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wystawy pokonkursowej w siedzibie Liceum          
Plastycznego w Szczecinie dn. 25.05.2018 r. o godz. 12 00  
 
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. 
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, wiek, nazwa              
i adres szkoły, nauczyciel/opiekun. 
 
Regulamin konkursu dostępny na stronie LP w Szczecinie www.plspszczecin.republika.pl i jest on            
jedynym dokumentem określającym jego zasady. 
 
 
Osoba do kontaktu: Maria Zychowicz tel. 501 430 410   e-mail  maria.zychowicz@wp.pl 
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