
 

 

 

 

Biblioteka Publiczna w Stęszewie ogłasza konkurs plastyczny na: 

Najpiękniejszą ilustrację do Legendy o Dorotce  

inspirowaną sztuką rysunku Jana Marcina Szancera 

 

Termin konkursu: od 06.05.2022 r. do 30.05.2022 r. 

Adresaci: dzieci z Gminy Stęszew. 

 

Cele konkursu 

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.  

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 

plastycznych.  

3. Uwrażliwienie dzieci na otaczający nas świat. 

4. Przybliżenie twórczości i warsztatu malarsko-artystycznego Jana Marcina Szancera. 

5. Pokazanie historii i legendy o naszej Małej Ojczyźnie.  

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych: 

a) Dzieci w wieku: 7-9 lat  (klasy 1-3 szkoły podstawowej) 

b) dzieci w wieku: 10-12 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej) 

c) dzieci w wieku: 13-15 lat (klasy 7-8 szkoły podstawowej) 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.  

3. Treść „Legendy o Dorotce” jest udostępniona na stronie WWW biblioteki: 

https://bibliotekasteszew.info/ oraz na Facebooku biblioteki. 

3. Praca powinna być wykonana w formacie A4 techniką dowolną: rysowanie, malowanie, 

wycinanka/ wydzieranka, wyklejanka, szkic, grafika. 

4. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy w mediach takich jak: strona WWW instytucji, FB, portal gminy Stęszew. 

https://bibliotekasteszew.info/


 6. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Stęszewie, ul. Rynek 22, w terminie  

do 30 maja 2022 r. 

7. Do pracy plastycznej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy dziecka oraz zgody rodzica 

stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. 

8. Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach wiekowych.  

9. Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie sposób wykonania, estetykę pracy, 

pomysłowość, zgodność z tematyką konkursu: nawiązanie do stylu ilustracji J. M. Szancera. 

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się w 1 czerwca 2022 r. w Dniu Dziecka. Laureaci zaproszeni 

zostaną na finał konkursu połączony z wystawą prac konkursowych (siedziba Biblioteki 

Publicznej w Stęszewie, ul. Rynek 22). 

10. Nagrody w konkursie: nagrody rzeczowe dla laureatów oraz wyjazd do  Rogalowego 

Muzeum Poznania http://rogalowemuzeum.pl/ (wyjazd w czerwcu 2022, 1-dniowy) 

 

Pozostałe informacje: 

Wymagane zgody oraz klauzule informacyjne RODO zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. 

http://rogalowemuzeum.pl/

