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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

Zakładka do Biblii 

 

Organizator: 

Organizatorem Konkursu jest: Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi.  

 Osoby odpowiedzialne: 

 Barbara Włodarczyk– nauczyciel religii 

            Agnieszka Leszczyńska- nauczyciel religii 

 Jolanta Robaszek– nauczyciel plastyki 

              

Konkurs odbywa się pod patronatem: 

 ks. kan. Romuald Jendraszek – Proboszcz Parafii NMP Łaskwej w Łodzi 

 Adam Gardynik- Prezes Fundacji im. Szolc- Rogozińskiego  Serce dla Afryki. 

 

 Cele konkursu:  

 rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną, 

 zachęta do czytania Pisma Świętego, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów, 

 promowanie twórczości dziecięcej.            

     

Regulamin konkursu: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch 

kategoriach  wiekowych: 

 uczniowie klas I-III 

 uczniowie klas IV-VIII. 

2. W wymienionych kategoriach dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne.  

Każdy uczestnik może wykonać własnoręcznie tylko jedną pracę konkursową,  

a szkoła zgłosić do 6 prac. Przedmiotem konkursu są płaskie formy plastyczne, 

zakładki do Biblii o maksymalnym rozmiarze 8 cm x 26 cm, prezentujące wybrane 



wydarzenia z Starego lub Nowego Testamentu. Uczniowie klas IV-VIII dodatkowo 

umieszczają  na  pracy  adres  biblijny  danego wydarzenia ( tzw. siglum- nazwę księgi  

z numerem rozdziału i wersetu). 

3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja. Decyzja komisji jest 

ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji. 

4. Kryteria oceny: 

a) nawiązanie do Starego lub Nowego Testamentu 

b) ogólne wrażenie artystyczne, 

c) oryginalność i pomysłowość pracy, 

d) wkład pracy, 

e) walory plastyczne (technika, kompozycja, kolorystyka, dodatki), 

f) estetyka wykonania. 

5. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. 

6. Do obustronnego zdjęcia lub skanu zgłoszonej do Konkursu pracy powinno być 

dołączone zdjęcie lub skan  metryczki wypisanej drukowanymi literami  wg wzoru 

załączonego do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1) oraz zdjęcie lub skan zgody 

na przetwarzanie danych osobowych rodziców ucznia biorącego udział w konkursie 

(załącznik nr 2). Do prac należy dołączyć również zdjęcie lub skan zbiorczej Karty 

zgłoszenia (załącznik nr 3). 

7. Zdjęcia lub skany prac należy przesłać na adres: b.wlodarczyk@sp101.elodz.edu.pl do 

20 maja 2020 r. Podsumowanie    Konkursu   odbędzie się w dniu  25 maja 2020. 

Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną dostarczone do szkół.  

W przypadku wykonania skanu – minimalna jakość skanu musi wynosić 300 

DPI. W przypadku wykonania zdjęcia aparatem (tyczy się również smartfonów) 

– minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić ok. 5 Mpx dla zdjęć w 

formacie 4:3 oraz ok. 4 Mpx dla zdjęć w formacie 16:9 (panoramicznym). 

Dopuszczalne są zdjęcia/skany w wyższych rozdzielczościach/DPI. 

Skany  lub zdjęcia prac muszą być wykonane w kolorze. 

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej Nr 101 w Łodzi. 

 

 

 

Postanowienia końcowe:  

mailto:b.wlodarczyk@sp101.elodz.edu.pl


 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego 

regulaminu. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Kwestie sporne, nie ujęte 

w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu.  

4. Autorzy prac konkursowych, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę  

na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych dotyczących 

wykonanych prac na stronie internetowej szkoły. 

5. Zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 

pozostawienie do dyspozycji Organizatora.   

6. Dodatkowe informacje na temat konkursu, w imieniu Organizatora, udzielane są pod 

nr telefonu: 514878188 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie 

 

 

 


