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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie  

wraz z Biblioteką Miejską ogłaszają konkurs plastyczny  

na plakat pt. „100 lat odzyskanej niepodległości” 

Data 11 listopada 2018 jest okrągłą, bo 100, rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą 

Ojczyznę. Chcąc uczcić tak wielkie wydarzenie proponujemy dzieciom i młodzieży z miasta 

i gminy Dębno konkurs plastyczny na plakat pt. „100 lat odzyskanej niepodległości”. 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości a także wspomnienie 

wydarzeń roku 1918, które doprowadziły do odrodzenia naszej Ojczyzny. Mamy nadzieję, że 

powrót do tych chwil i wydarzeń napełni uczestników konkursu miłością do Niej i troską 

o Jej dobro. 

Pragniemy także naszym dzieciom i młodzieży dać okazję oraz impuls do ich własnego 

rozwoju plastycznego, rozbudzenia ciekawość o swoje korzenie, a równocześnie dać 

możliwość dołożenia własnego wkładu w rozwój kultury i sztuki środowiska lokalnego. 

Przedmiot konkursu 

Jako przykładowe wydarzenia mogące znaleźć swe miejsce na plakatach możemy 

zasugerować: historie z małej ojczyzny (Dębno i okolice), wybitne postacie związane 

z Dębnem i regionem, wydarzenia historyczne z roku 1918, a także symbole narodowe. 

Adresaci konkursu 

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 

z terenu miasta i gminy Dębno. Będzie on przeprowadzony w kilku grupach wiekowych: 

1. 7 – 9 lat (klasy 1-3) 

2. 10 – 12 (klasy 4- 6) 

3. 13 – 15 (klasy 7 i gimnazjalne) 

Format i technika prac 

Techniki i formaty prac konkursowych w poszczególnych grupach wiekowych: 

Grupa wiekowa Format pracy  Dopuszczalne techniki  

7 – 9 lat A4 lub A3  Rysunek: kredki, pisaki, pastele, pastele suche 

(zabezpieczone fiksatywą lub lakierem do włosów), 
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 Malarstwo: farby (plakatówki, akwarele, gwasze), 

 Inne techniki: wycinaki, wydzieranki, 

10 – 12 lat A3 lub A2  Rysunek: kredki, pisaki, pastele, pastele suche 

(zabezpieczone fiksatywą lub lakierem do włosów), 

 Malarstwo: farby (plakatówki, akwarele, gwasze), 

 Inne techniki: wycinaki, wydzieranki, techniki 

mieszane 

13 – 15 lat A3 lub A2  Rysunek: kredki, pisaki, pastele, pastele suche 

(zabezpieczone fiksatywą lub lakierem do włosów), 

 Malarstwo: farby (plakatówki, akwarele, gwasze), 

 Grafika np.: linoryt, gipsoryt, monotypia, 

 Inne techniki: wycinaki, wydzieranki, techniki 

mieszane 

 Fotomontaż (wydruk w odpowiednim formacie) 

 

Uwaga! Nie dopuszczamy do udziału w konkursie prac wykonanych zbiorowo lub 

w technikach sypkich, przestrzennych lub nietrwałych typu: kasze, ryż czy plastelina! 

Bardzo ważne informacje na odwrocie prac 

Każda z nadesłanych prac powinna zawierać następujące informacje: 

 imię i nazwisko uczestnika 

 wiek i klasa 

 adres szkoły autora 

Bardzo prosimy by prac nie rolować i nie zginać. Zniszczone w transporcie prace nie będą 

brane pod uwagę w pracach jury, nie będą także zwracane(!).  

Adres i termin nadsyłania prac 

Prace w szkołach dostarczane są do nauczyciela prowadzącego w placówce a następnie do 

sekretariatu SP2 pod niżej podany adres. Prace konkursowe na jej odwrocie opatrzone wyżej 

wymienionymi informacjami powinny być dostarczone maksymalnie do 10 czerwca 2018. 

Sekretariat Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Dębnie 

ul. Jana Pawła II 1 

74-400 Dębno 

tel. 95 760 27 13 

emaile: sekretariat@sp2debno.pl, admin@sp2debno.pl  

Prawa autorskie do prac 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac uczestników lub ich 

fragmentów w ramach obchodów 100-lecia rocznicy Odzyskania Niepodległości. Udział 

w konkursie jest automatycznie rozumiany jako zgoda na przeniesienie praw autorskich do 

pracy na rzecz Organizatora.  

mailto:sekretariat@sp2debno.pl
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W ramach wydarzeń rocznicowych planowana jest także wystawa pokonkursowa 

nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

Jury oraz nagrody 

Nadesłane prace będą oceniane przez jury w składzie: 

 Adam Kaczmarczyk – przewodniczący 

 Jerzy Jastrzębski (nauczyciel SP3) 

 Włodzimierz Browiński (pracownik DOK) 

 Waldemar Kościukiewicz (nauczyciel SP2) 

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Urząd Miejski w Dębnie zostaną 

wręczone w terminie podanym przez przewodniczącego jury p. Adama Kaczmarczyka. 

Ogłoszenie wyników 

Komisja konkursowa ogłosi wyniki do dnia 22 czerwca 2018 roku. 


