
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
w  ramach TARNOWSKIEGO KONKURSU MARYJNEGO  

 
1. Każda szkoła (przedszkole) może nadesłać maksimum 10 prac indywidualnych w każdej kategorii 

wiekowej. 

2. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 

3. Zgłoszenia - informacje w opisie ogólnym. 

4. Technika pracy: grafika, rysunek, malarstwo: 

Grafika – rysunek, format pracy A4: 
monotypia czarno-biała lub kolorowa, rysunek piórkiem, flamastrem, żelpenem – wykonany z zastosowaniem 

światłocienia i wypełnieniem płaszczyzn, rysunek pędzlem, lawowanie tuszem, 

 w technikach graficznych nie dopuszczamy rysunku ołówkiem, 

 grafiki proponujemy wykonać na różnobarwnych tłach. 

Malarstwo, format pracy A3: 
pastel olejny lub technika mieszana 

5. Nie dopuszcza się innych formatów prac. 

6. Na konkurs należy nadesłać prace nigdzie niepublikowane i samodzielnie napisane. 

7. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nagrodzone w innych konkursach i wystawiane przed 

ogłoszeniem wyników. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

9. Na odwrocie pracy należy zamieścić informację na temat autora i szkoły:  

 pieczęć szkoły (przedszkola) 

 imię i nazwisko uczestnika, 

 wiek uczestnika – klasa, 

 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego powstała praca, 

 adres – telefon kontaktowy szkoły (przedszkola), adres e-mail. 

10. Najważniejsze kryteria oceny prac przez Jury: kompozycja, walory artystyczne, zgodność wizji 

artystycznej z tematem konkursu oraz estetyka i samodzielność wykonania pracy.  

 
 

REGULAMIN  KONKURSU  LITERACKIEGO 
w  ramach TARNOWSKIEGO KONKURSU MARYJNEGO  

 

1. Każda szkoła może nadesłać maksimum 5 prac indywidualnych w każdej kategorii wiekowej. 

2. Zgłoszenia - informacje w opisie ogólnym. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatora utworów w wersji papierowej w trzech 

egzemplarzach (1 oryginał + 2 kserokopie). 

4. Na konkurs należy nadesłać prace nigdzie niepublikowane i samodzielnie napisane. 

5. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być nagrodzone w innych konkursach, wykonane i wydane 

przed ogłoszeniem wyników. 

6. Prace konkursowe mogą liczyć maksymalnie 2 strony A4, powinny być napisane komputerowo 

(marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami – 

interlinia –1,5).  

7. Dopuszcza się prace napisane ręcznie z zastrzeżeniem, że muszą być czytelne i przejrzyste. 

8. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jeden utwór.  

9. Od laureatów konkursu wymagana będzie wersja elektroniczna (plik w formacie Word). Wersję 

elektroniczną należy dostarczyć drogą mailową na adres zarzad.tarnow@ksw.pl w terminie do 7 dni od 

dnia ogłoszenia wyników. Utwory niedostarczone w terminie nie  zostaną opublikowane. 

10. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.  

12. Autorzy nagrodzonych prac przenoszą wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne na rzecz 

organizatora konkursu. 

13. W lewym górnym rogu pracy należy podać kod uczestnika i dołączyć do pracy kopertę z pieczęcią 

szkoły, opisaną tym samym kodem, a w niej następujące dane: 

 imię i nazwisko uczestnika, 

 wiek uczestnika – klasa, 

 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego powstała praca, 

 adres – telefon kontaktowy szkoły, adres e-mail. 

14. Najważniejszymi kryteriami oceny prac przez Jury będą: zgodność wizji artystycznej z tematem 

konkursu, walory artystyczne i estetyka wykonania pracy. 
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