
  

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
     pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, 
Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin 

 

 

       Architektura Lublina i okolic 

       „Pejzaże mistyczne” 
 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów 

szkół podstawowych w Polsce i za granicą. 
 

 

 

Cele: 

- promowanie Lubelszczyzny, 

- poznanie zabytków architektury Lublina i okolic    

  (Zamość, Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów i inne), 

- zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, 

- wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, 

- nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, 

- poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość, 

- promowanie młodych talentów plastycznych. 

 
   Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 

- klasy I-III   

- klasy IV-VIII  
 

Etapy konkursu: 
 

I etap – szkolny – Ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac plastycznych (do 5 prac w każdej 

kategorii wiekowej; wyboru dokona świetlicowa Komisja Konkursowa) oraz wysłanie ich na adres organizatora 

konkursu w Lublinie. Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej (do p. Anny Głowali lub p. Alicji Śmierzchały)  

do 22.02.2019 r. 

 

II etap – międzynarodowy – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena  

i przyznanie nagród oraz wyróżnień. W skład Jury II etapu wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. 

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych. Ogłoszenie wyników nastąpi 

21.03.2019 r. Lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej organizatora pod adresem: 

poczta@sp25.lublin.eu 

 

Warunki: 
- prace wykonane w dowolnej technice w formacie A3, 

- NIE będą brane pod uwagę prace przestrzenne, zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone, 

- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów, 

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu (do wglądu w świetlicy szkolnej) oraz zgodą na    

  prezentowanie i reprodukowanie prac wraz z danymi autora,  

- przyjmujemy wyłącznie prace zawierające wypełnioną i dołączoną Kartę zgłoszeniową (do pobrania w świetlicy  

  szkolnej) – PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ DO PRACY 

 

 
Odpowiedzialne za realizację I etapu konkursu w SP 7 są: p. Anna Głowala oraz p. Alicja Śmierzchała – Świetlica Szkolna. 

 
Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie 

Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej 


