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Konkurs plastyczny „Człowiek na morzu” 
 

 
ORGANIZATOR: 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie 
 
WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Pałac Młodzieży – PCE, ul. Piastów 7, Szczecin 

CELE KONKURSU:  

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych, wrażliwości i wyobraźni twórczej;  

 Inspirowanie do pracy twórczej w oparciu o własne doświadczenia marynistyczne;  

 Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.  
 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 Przedszkola,  

 szkoły podstawowe (klasy I-III),  

 szkoły podstawowe (klasy IV-VI),  

 gimnazja  

 szkoły ponadgimnazjalne.  

 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Tematyka prac powinna dotyczyć własnych wrażeń związanych z marynistyką, żeglarstwem, 

 Format prac: tylko A2 i A3, 

 Techniki płaskie na papierze (bez materiałów sypkich, bibuły, plasteliny i innych form 

przestrzennych - prace zawierające gotowe elementy nie wykonane własnoręcznie przez autora 

np. cekiny, guziki, serwetki, muszelki, naklejki, nie będą oceniane) 

 Ilość dostarczonych prac: dowolna (od każdego autora po jednej pracy) 

 Prac nie należy oprawiać, naklejać na tekturę. Prace nadesłane w rulonach, zniszczone, 

dostarczone po terminie lub nie spełniające innych warunków określonych w regulaminie 

nie będą podlegały ocenie, 

 Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością organizatora 

 Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie, opis powinien być trwale przytwierdzony na 

odwrocie pracy plastycznej (nie zszywać i nie spinać spinaczami!), powinien zawierać: 

 tytuł pracy,  

 imię i nazwisko autora pracy,  

 wiek autora, 

 imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna,  

 adres szkoły lub placówki 

 
OCENA: 

 Organizator powoła jury złożone z artystów plastyków, żeglarzy i dziennikarzy 
 
 NAGRODY: 

 W konkursie zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia i dyplomy 

 



SZCZECIŃSKI  PROGRAM  EDUKACJI  WODNEJ  I  ŻEGLARSKIEJ 
„MORZE  PRZYGODY - Z  WIATREM  W  ŻAGLACH” 

 
  

TERMINY I MIEJSCE: 

 Prace należy dostarczyć do organizatora osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym 
terminie do 20.03.2014 – Pałac Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, Szczecin 

 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10.04.2014 w Pałacu Młodzieży – PCE 

 

   

 (-) Wojciech Tomczak     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelka do zamieszczenia na odwrocie pracy: 

 

 
Tytuł pracy 
 
 

 

Imię i nazwisko  
Autora 
 

 

Wiek autora 
 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna / 
wychowawcy 
 

 

Adres szkoły 
 / placówki 
 

 

      


