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1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie 

 ul. Muzyczna 10 a 20- 612 Lublin 

 

2. Uczestnicy 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 13 lat. 

 

3. Przedmiot i cele konkursu 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie kreatywnej budowli inspirowanej grą Minecraft . 

Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni dzieci do stworzenia własnej wizji,  wychodzącej 

poza rzeczywistość  gry. 

 

4. Prace 

Prace w kategorii indywidualnej mogą być realizowane w dowolnej technice (np. rysunek, 

malarstwo, collage, grafika komputerowa) w formacie A3. Każda praca powinna zawierać 

naklejoną z tyłu metryczkę  (załącznik 1) oraz kartę zgłoszenia (załącznik 2). Prace mogą być 

nadsyłane również z domów kultury oraz przez osoby indywidalne ( na załącznikach 

niepotrzebne skreślić). 

 

Prace w kategorii zbiorowej mają być realizowane w dowolnej formie przestrzennej ( z pudeł 

kartonowych, tektury). Prace powinny być udokumentowane fotograficznie (ujęcie z boku, z 

przodu i z góry) na jednolitym tle oraz zapisane na płytę CD . Do koperty  z nagraną 

dokumentacją należy dołączyć metryczkę (załącznik 1) oraz kartę zgłoszenia (załącznik 2). 

 

Szkoła wysyłająca większą ilość prac może załączyć jedną zbiorczą płytę CD z dokumentacją 

prac, w zaklejonej kopercie. 

Autor i nauczyciel ponoszą pełna odpowiedzialność za czytelność pracy. Prace niezgodne z 

regulaminem nie będą podlegać ocenie jury.  

 



 Prace lub ich część nie mogą być zgłaszane do innych konkursów. Jury przy ocenie będzie 

brało pod uwagę wybór i sposób interpretacji tematu oraz właściwy dobór środków 

artystycznego wyrazu. 

 Prace należ nadsyłać pod adres 

 

Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie 

ul. Muzyczna 10 a  

20- 612 Lublin 

5. Termin nadsyłania prac 

Termin nadsyłania prac  15 stycznia 2016 rok. 

 

6. Jury  

Jury powołane przez Dyrektora ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie  nauczyciele i uczniowie ZSP 

w Lublinie. Po tym terminie autorzy nadesłanych prac zostaną poinformowani o wynikach 

konkursu oraz czasie i miejscu wystawy pokonkursowej. 

 

7. Nagrody 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, w kategorii  indywidualnej   

I miejsce  -  Tablet + torba z upominkami 

II miejsce -  Pendrive + torba z upominkami 

III miejsce  - Pendrive + torba z upominkami 

w kategorii zbiorowej 

I  miejsce  -  500 zł 

 

Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Autorzy prac zakwalifikowanych 

do wystawy pokonkursowej otrzymają dyplom uczestnictwa. Wszystkie prace zostaną 

odesłane autorom zgodnie z deklaracją na karcie zgłoszeniowej po zakończeniu wystawy. 

 

8. Autorzy prac decydując się na udział w konkursie akceptują wszystkie warunki niniejszego 

regulaminu. 

 

9. Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować na adres e-mail: 

promocjaszkoly.lublin@gmail.com z dopiskiem KONKURS NAWIEDZONE ZAMCZYSKO  lub 

pod tel. (81) 532 72 39 

 

10. MINERAFT  znak towarowy zastrzeżony dla firmy  Mojang AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mojang_AB


      Załącznik I  (METRYCZKA) 

 

  

 

        Załącznik II  (KARTA ZGŁOSZENIOWA) 
 

  

 

 

…………………………………………………  

pieczęć placówki 

KONKURS PLASTYCZNY „NAWIEDZONE ZAMCZYSKO  

kreatywna budowla inspirowana „Kwadratowym Światem”  

Imię i nazwisko autora pracy…………………………………………………………..............................  

Imię i nazwisko nauczyciela ........................................................................................... 

Wiek……………………………………Klasa……………………..………………………………………………………  

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………………………….  

Nazwa placówki……………………………………………………………………………………………………............  

Adres placówki…………………………………………………………………………………………………………….…. 

 
 Oświadczenie: Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, w związku z 

udziałem w konkursie „Nazwiedzone Zamczysko” zorganizowanym przez ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie we 

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych na karcie zgłoszenia w zakresie 

prowadzenia i rejestracji konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że prawa do publikacji i upowrzechniania 

zwycięskich prac, przechodzą w całości na Organizatora Konkursu.  

 

Proszę o odesłanie pracy po zakończeniu konkursu na koszt nadawcy TAK / NIE  

 

………………................................……………..  

podpis autora 

 

 ………………................................……………..  

podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 

kartę  zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie 

 

KONKURS PLASTYCZNY NAWIEDZONE ZAMCZYSKO - kreatywna budowla inspirowana  

„Kwadratowym Światem” 

      Imię i nazwisko autora ……………………….……………………………………………………………… 

     Wiek  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

     Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………………..  

metryczkę należy nakleić na w prawym dolnym rogu pracy  


