
 

 

 
  

                              REGULAMIN   KONKURSU  PLASTYCZNEGO      

                                 „SPORT  W  WYOBRAŹNI UCZNIA”    

 

 

1.Cel konkursu                                                                                                        
Popularyzacja wartości wychowawczych sportu.  
Ukazanie związków ze sportem przez twórczość dzieci i młodzieży 
Propagowanie idei olimpijskiej oraz uniwersalnych i humanistycznych wartości 
sportu. Rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych oraz rozbudzanie 
wyobraźni dzieci i młodzieży. Łączenie sportu i sztuki.  
2. Uczestnictwo  
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i specjalnych, placówki wychowania pozaszkolnego, domy 
kultury, szkoły plastyczne w trzech kategoriach wiekowych:  
I – kategoria - roczniki 2012 i młodsi  
II – kategoria – roczniki 2009 -2011  
III – kategoria – roczniki 2006 - 2008  
IV – kategoria – roczniki 2002 - 2005  
3. Warunki przyjęcia prac  
Prace przyjmowane będą w następujących kategoriach twórczości: malarstwo, 
rysunek, grafika, collage, oraz techniki mieszane z wyjątkiem technik przestrzennych 
i dodatkowo rzeźby, inne techniki (format dowolny) i sztuka użytkowa (różne techniki) 
- dotyczy tylko konkursu na szczeblu wojewódzkim.  
Wyróżnienia dla autorów najlepszych prac i ich nauczycieli (w zależności od sytuacji 
epidemicznej) zostaną wręczone  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu (informację 
otrzymają nagrodzeni).  
4. Termin i miejsce:  
Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy 
dołączyć wypełniony, podpisany i podbity załącznik ( ZGŁOSZENIE PRACY 
PLASTYCZNEJ DO KONKURSU  „SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA”). Pracę wraz 
ze Zgłoszeniem należy przesłać w terminie 1.12.2021 r. na adres: 
szsopolskie2012@wp.pl  
Podsumowanie Etapu Wojewódzkiego Konkursu i wystawa ( online) nagrodzonych i 
wyróżnionych prac odbędzie się w grudniu 2021r. Informacje zostaną umieszczone 
na stronie internetowej szsopolskie.pl  oraz na facebooku. 
5. Organizacja konkursu  
Organizatorem na szczeblu wojewódzkim jest Wojewódzka Komisja przy Szkolnym 
Związku Sportowym „Opolskie” w Opolu. Finansowanie nagród: Samorząd 
Województwa Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty – patronat konkursu.  
6. Uwagi:  
Warunkiem przyjęcia prac konkursowych jest wysokiej jakości dokumentacja 
fotograficzna, oświadczenie uczestnika o samodzielnym wykonaniu pracy 
potwierdzone przez nauczyciela i placówkę ( oświadczenie jest przy ZGŁOSZENIU).                                  
Mail wraz ze zgłoszeniem w tytule musi zawierać treść: Konkurs ,,Sport w wyobraźni 
ucznia”- imię i nazwisko uczestnika 

 
 

 



 

 

 

 
               

 


