
 

 

 

 

 
XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„ SŁOŃCE, WODA  I  PRZYGODA” 
     pod hasłem: „Czysta woda – zdrowa i piękna przyroda”    

 

Cele:  
- rozbudzenie zainteresowań tematyką morską i wodną, 

- troska o czystość naszych wód i środowiska, w którym żyjemy oraz bezpieczny  

  wypoczynek, 

- kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, 

- pobudzanie wyobraźni, kreatywności i oryginalnego widzenia tematu,    

- inspirowanie do poszukiwania nowych technik plastycznych.  

Zasady konkursu:  
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz  

ze szkół podstawowych wydelegowanych przez przedszkola,  

szkoły podstawowe oraz ośrodki kultury z obszaru całej Polski.  

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:  

1. Dzieci przedszkolne  

2. Klasy I –II,  

3. Klasy III – IV  

4. Klasy V – VI  

5. Klasy VII – VIII  

Warunki konkursu:  
format dowolny, technika dowolna  (bez prac przestrzennych), prace indywidualne. 

Prace należy opisać ( czcionka Arial, roz.12 ) podając: 

             - imię i nazwisko dziecka,  

             - wiek, klasę,  

             - imię i nazwisko opiekuna,  

             - adres i numer telefonu szkoły, adres e-mail (lub indywidualny adres uczestnika). 

Metryczkę prosimy umieścić z przodu pracy, w lewym, dolnym rogu. 

Prosimy przesłać nie więcej niż 5 prac z placówki i dołączyć listę zbiorczą.  

KONKURS JEST WYMIENIANY NA ŚWIADECTWIE SZKOLNYM 

  

Termin składania prac: 

Prace plastyczne należy nadsyłać zabezpieczone przed uszkodzeniem w terminie 

do 15 listopada 2022 r.,  

na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kamińskiego 12, 35 - 211 Rzeszów  
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ramach festiwalu PORT RZESZÓW – XXVI Dni Kultury 

Marynistycznej i Dziecięcego Festiwalu Marynistycznego Rzeszowski Żagielek 2022, który w bieżącym 

roku odbędzie się w II LO w Rzeszowie.  

Protokół komisji konkursowej i lista nagrodzonych zamieszczone zostaną na stronach internetowych: 

www.sp2.rzeszow.pl, www.pp15.resman.pl, https://port-rzeszow.pl/  

Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację personaliów laureatów i opiekunów. 

Nadesłane prace stają się własnością organizatorów. Zwycięzcy otrzymają nagrody drogą pocztową.  

 

KOORDYNATORZY KONKURSU: Elżbieta Bała, Alicja Rybka, Małgorzata Strażewska, Ewa Sołtys,                            

                 Regina Stadnik  

 

ORGANIZATORZY FESTIWALU: 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie 

Przedszkole Publiczne Nr 15 w Rzeszowie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie 

 
Dofinansowano z budżetu 

Gminy Miasta Rzeszów  


