
MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 
„ANIOŁ” 

 
 

 
 
 
 

 
ORGANIZATOR: 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Konopiskach 

 
PATRONAT: 

PROBOSZCZ PARAFII W KONOPISKACH 
  WÓJT GMINY KONOPISKA 

 
CEL KONKURSU: 

- popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie wyobraźni 
 w komponowaniu figur przestrzennych, rzeźby, instalacji. 
- przedstawienie postaci „ANIOŁA” - jako wysłannika Boga, Jego posłańca, sługi, dostarczyciela 
dobrej nowiny, broniącego przed złem w twórczości plastycznej.  
-  „ANIOŁ” - postać  pozaziemska. Jak ją sobie wyobrażamy w dzisiejszych czasach?   
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, dziecięcych zespołów 
plastycznych, oraz dorosłych artystów nieprofesjonalnych  w ośrodkach  kultury, domach opieki, 
parafiach, klubach seniora, świetlicach, KGW itp. 
 
2. Obejmuje następujące grupy wiekowe: 

I grupa –  przedszkole i kl. 0 
II grupa – kl. I – III 

III grupa – kl. IV –VI 
IV grupa – klasy gimnazjum 
V grupa – młodzież  i dorośli 

 
 

3. Każdy uczestnik może nadesłać 2 prace o dowolnych wymiarach, które mogą łączyć różne 
techniki i materiały, w formie figur przestrzennych, rzeźby i instalacji, stojących lub wiszących. 
(Prace płaskie nie będą oceniane). 
 
 
4. Wszystkie prace powinny zawierać opis i dane autora: imię i nazwisko, klasa – wiek, adres 
zamieszkania, nazwa szkoły lub instytucji adres i nr. telefonu, nazwa techniki, imię i nazwisko 
instruktora lub nauczyciela. 
 
 
 
 



5. Prace należy przysłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie na adres: 
 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  
ul. Sportowa 5 

42 – 274 KONOPISKA 
Tel: (34) 344 19 33 w godz. 8.00 – 16.00 

lub przekaza ć osobi ście na adres jak wy żej. 
 
 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC do 8 GRUDNIA 2015 ROKU 
 

Prosimy o rozpropagowanie konkursu w szkołach,  
przedszkolach, domach pomocy, KGW, parafiach, świetlicach oraz innych instytucjach 

działaj ących na Waszym terenie. 
 
 

OCENA PRAC – NAGRODY 
- Komisja powołana przez organizatora oceni prace w każdej  grupie wiekowej, przyzna nagrody 
oraz wyróżnienia.  
Otwarcie wystawy nastąpi  24 grudnia 2015 r.  w  Kościele  Parafialnym  w  Konopiskach. 
- Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi dnia   
13 STYCZNIA 2016 ROKU godz. 12.00 w Kościele Parafialnym w Konopiskach. 
 
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność  organizatora. Pozostałe prace biorące 
udział w wystawie mogą być odebrane od 27 stycznia do 29 stycznia 2016 roku w GCKiR,  
ul. Sportowa 5. 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celach popularyzatorskich. 
 

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE  
KART UCZESTNICTWA . 

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE  -  ORGANIZATORZY 
 
 
 

                                          


