
KONKURS PLASTYCZNY "ARCHITEKTURA WARSZAWY" DLA MAZOWIECKICH SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH -   EDYCJA IV 

 
REGULAMIN KONKURSU 

A. CELE KONKURSU 
Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży na otaczającą ich architekturę, zrozumienie 
istoty współistnienia budowli zabytkowych i nowoczesnych, konieczność jej harmonijnego 
funkcjonowania w sposób odpowiadający potrzebom ludzi a także na walory estetyczne i 
ekologiczne. 
Liczymy na prace świadczące o dużej wyobraźni plastycznej i kreatywności uczestników 
konkursu. 

B. TEMATYKA I ZASADY KONKURSU 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie i słuchacze ponadpodstawowych 
mazowieckich placówek oświatowych. 

2. Interpretacja tematu "Architektura Warszawy" jest dowolna i zależna od osoby wykonującej 
pracę. 

3. Uczestnik konkursu może wykonać wybraną przez siebie techniką plastyczną tylko jedną pracę 
w formacie minimum A4 maximum A2. 

4. Prace powinny być anonimowe, opatrzona jedynie hasłem lub godłem autora. Dane autora 
(imię, nazwisko, klasa, szkoła, kontakt) oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna powinny 
zostać dołączone w oddzielnej kopercie. Pożądana jest deklaracja zgody na ew. publikację 
prac. 
Prace przechodzą na własność organizatora. Na życzenie autora możliwy jest zwrot. 

5. Prace zostaną nagrodzone w dwu kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
6. W składzie jury mogą znaleźć się przedstawiciele szkół biorących udział w konkursie.                

W przypadku ich braku organizator konkursu zastrzega sobie prawo powołania                               
pięcioosobowego jury. 

7. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria: 
 

a) zgodność z tematem 
b) pomysł i kreatywność 
c) technika wykonania 
d) estetyka wykonania 
e) poprawność rysunku 

8. Prace powinny zostać przesłane do sekretariatu CKZiU nr 1 lub dostarczone osobiście.                   
Prace przysłane po terminie nie będą oceniane. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie transportu. 

 
C. TERMINARZ 

1. Przesłanie regulaminu konkursu do szkół - do 10 września 2016 r. 
2. Przyjmowanie zgłoszeń - do 31 .października 2016 r. 
3. Przyjmowanie prac - do 31 stycznia 2017 r. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu - do 28 lutego 2017 r. na stronie CKZiU nr 1 
5. Uroczyste zakończenie - IV Gala w Muzeum Niepodległości (kwiecień 2017 r.) 
 

D. NAGRODY 
1. Miejsca I, II, III - dyplomy i nagrody rzeczowe 
2. Wyróżnienia - dyplomy i upominki 
3. Nauczyciele-opiekunowie laureatów - dyplomy i książki 
4. Prezentacja najlepszych prac na terenie CKZiU nr 1 i w Muzeum Niepodległości. 
 

                                        E. SPONSORZY 
1. Urząd Dzielnicy Wola - nagrody rzeczowe i książki 
2. Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939 - 1945" - książki 
3. CKZiU nr 1 -dyplomy 
4. Sponsorzy indywidualni 

ZAPRASZAMY !!! 
 



 
 
 


