
 
REGULAMIN  31. KONKURSU PLASTYCZNEGO 
Międzynarodowy Salon Sztuki Dziecięcej  Jawor – Turnov  2021 
 
Temat : DOWOLNY - Najlepsze prace 2021 roku  
I. Cel projektu 

1. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz  
       indywidualnych zdolności twórczych. 

2. Wykształcenie wśród młodzieży umiejętności świadomego, indywidualnego przekazu 
wizualnego. 

3. Możliwie szerokie włączenie muzeum do procesu kształtowania postaw twórczych dzieci  
i  młodzieży. 

4. Prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.   
5. Współpraca zagraniczna instytucji kulturalnych i oświatowych w zakresie wymiany 

kulturalnej. 
II. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami projektu mogą być dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem nieukończenia 18 roku życia. 

2. Każda instytucja (szkoła, przedszkole itp.) może nadesłać maksymalnie 5 wybranych prac 
reprezentujących całą szkołę (jeden autor = jedna praca). 

3. Prace mogą również złożyć uczestnicy zajęć w pozaszkolnych formach edukacji plastycznej 
spełniający określony wyżej warunek wiekowy oraz osoby indywidualne. 

4. Każdy indywidualny uczestnik może nadesłać jedną pracę w dowolnej technice. 
5. Format prac na papierze nie może być większy niż 100 x 70 cm. 
6. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać: tytuł i rok odbywania konkursu, imi ę  

i nazwisko, kategorię i  wiek autora, tytuł pracy,  nazwę i adres szkoły, placówki 
prowadzącej zajęcia (tel., e-mail) oraz nazwisko i imię nauczyciela lub opiekuna (zgodnie 
z załączonym wzorem karty identyfikacyjnej pracy). 

      Prosimy o nie zwijanie prac w rulon. 
7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 
8. Prace będą oceniane w II etapach, w następujących kategoriach: I kat. przedszkola,   II kat. 

SP  7 - 10 lat, III kat. SP 11- 13 lat, IV kat. 14 – 18 lat. 
9. Każda z instytucji, organizacji i osób nadsyłających prace zostanie powiadomiona o 

werdykcie komisji konkursowej. 
10. Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu będą prezentowane na wystawie pokonkursowej 

oraz online na stronie internetowej muzeum i facebooku. 
11. Prace nagrodzone będą publikowane w kalendarzu na rok 2022. 

 III. Zastrzeżenia organizatorów 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w kalendarzu na 

2022 r. oraz w celach wystawowych, promocyjnych i reklamowych (w prasie, telewizji, na 
stronach internetowych muzeum). 

2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane. 
3. Prace po zakończeniu wystaw mogą być odbierane w siedzibie muzeum. 

VI. Termin konkursu 
1. Nadsyłanie prac do 3.11. 2021 r. 
2. Ocena prac i wyłonienie laureatów konkursu oraz wybór prac do kalendarza  
     4 .11.2021 r. 

      3.   Ogłoszenie wyników  3.12. 2021 r. 
      4.   Prezentacja wystawy pokonkursowej od  16.12.2021 r.  
(o ewentualnych zmianach  uczestnicy będą informowani oddzielnym pismem) 
Organizator: Muzeum Regionalne w Jaworze,  ul. Klasztorna 6, 59-400 Jawor 
Wszelkich informacji o projekcie udziela kustosz mgr Anna Grynszpan 
tel. 076/8702321, e-mail:anna@muzeumjawor.pl  
 



 
 
 
KARTA IDENTYFIKACYJNA PRACY 
31. Konkurs Plastyczny 
Międzynarodowy Salon Sztuki Dziecięcej  Jawor – Turnov  2021 
Temat : dowolny - Najlepsze prace 2021 roku  
 
Imię i nazwisko………………………………………………………….. 
 
Kategoria i wiek (lat) ……………………………………………………… 
 
Tytuł pracy ……………………………………………………………… 
 
Nazwa szkoły , adres i tel. ………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Adres: e- mail …………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko nauczyciela …………… ………………………………. 
lub opiekuna 
 
 
 

• Wypełnić czytelnie (najlepiej komputerowo) 
 
 
 


