
Konkurs Szkolny
Najpiękniejsza Kartka Świąteczna

Magia Świąt w twórczych działaniach naszych uczniów

REGULAMIN
1. Organizator
Organizatorem  Konkursu  Szkolnego  na  najpiękniejszą  kartkę  s�wiąteczną  jest  Liceum  Sztuk
Plastycznych, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice.

2. Uczestnicy
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich ucznio� w Liceum Sztuk Plastycznych.

3. O konkursie - cele i inspiracje
Kartka s�wiąteczna moz*e byc�  formą przekazania waz*nych dla nas tres�ci,  w sposo� b zabawny bądz�
wyjątkowy,   sprzyja  pogłębieniu  wzajemnej  z*yczliwos�ci  w  tym  niezwykłym  czasie.  Moz*e  byc�
ro� wniez*  wspaniałą formą  ukazania swoich umiejętnos�ci manualnych i wizji artystycznej.
Konkurs  umoz* liwia  oz*ywienie  w  naszej  szkole  tradycji  obdarowywania  waz*nych  dla  nas  oso� b
własnoręcznie wykonanymi kartkami s�wiątecznymi. Pozwala ro� wniez*  zapoznac� ucznio� w z dziełami
sztuki stworzonymi przez malarzy o tematyce związanej z S.więtami Boz*ego Narodzenia.

4.Kategorie :
Prace konkursowe powinny byc� realizowane w dwo� ch kategoriach:
I  kategoria  –  obejmuje  prace,  dla  kto� rych  inspiracją  są  dzieła  dawnych  mistrzo� w,  uczniowie
wykonują  kopie  lub interpretacje  wybranego  fragmentu.  Kartki  s�wiąteczne  wykonywane  są
w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej.  Lista przykładowych dzieł dawnych mistrzo� w  o
tematyce związanej z Boz*ym Narodzeniem: 
-Boz*e Narodzenie, Taddeo Gaddi -1366; fresk Kaplica Baroncelli, Florencja;
-Pokłon Trzech Kro� li, Albrecht Du7 rer, 1504;  tempera na desce Galleria degli Uffizi, Florencja;
-Narodziny – Sceny z z*ycia Chrystusa, Giotto, 1304 -1306, fresk, Padwa;
-Pokłon Pasterzy, Domenico Ghirlandaio, 1483-1486; kos�cio� ł Sante Trinita, Florencja;
-Mistyczne Narodziny, Sandro Botticelli,1501; tempera na pło� tnie National Gallery, Londyn;
-Pokłon Pasterzy (Noc), Correggie, 1523-1530; olej na desce Gemaldegalerie, Drezno;
-Gwiazda Betlejemska, Edward Burne-Jones, 1523-1530; akwarela, olej, tempera i gwasz  Museum
and Art Gallery, Birmingham;
- Adoracja Dzieciątka Jezus, Tiepolo Giovanni-Battista, 1732; Bazylika s�więtego Marka, Wenecja;
- Fragment_Pokłon Pasterzy, Parmigianino.
II  kategoria -  swobodna   interpretacja  popularnych  temato� w  związanych  ze  S.więtami  Boz*ego
Narodzenia. Technika  dowolna. Liczy się  inwencja i pomysłowos�c� uczestnika konkursu,

 5.Prace :
Uczniowie  mogą  wykonac�  prace  w  stylu  klasycznym  i  nowoczesnym,  liczy  się  pomysłowos�c�
i dbałos�ci o szczego� ły oraz ogo� lna estetyka pracy.
Format  kartek  powinien  obejmowac�  standardowy wymiar  poczto�wek  czyli  a5,  kartki  mogą  byc�
jednostronne  lub  dwustronne.  (Najpros�ciej  złoz*yc�  na  po� ł  kartkę  a4.)  Dopuszcza  się  wykonanie
kartki  w  niestandardowym  wymiarze,  jednak  niewiele  większym  niz*  format  proponowany
(maksymalnie format a4 uzyskany po złoz*eniu kartki a3).
Kaz*da kartka powinna miec�  wkomponowany i precyzyjnie wykonany napis na pierwszej stronie
Wesołych S.wiąt lub Wesołych S.wiąt Boz*ego Narodzenia.
Kaz*dy uczestnik moz*e zgłosic� do 3 kartek s�wiątecznych.
Ostateczny termin dostarczania prac do swoich nauczycieli z rysunku i malarstwa mija 14 grudnia
2022.  Kaz*dy  uczen�  biorący  udział  w  konkursie  powinien  dostarczyc�  ro� wniez*  wypełnioną  kartę



zgłoszeniową. Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty plusowe, a dla wyro� z*nionych i nagrodzonych
prac są przewidziane nagrody rzeczowe w formie przyboro� w plastycznych.   
Kartki  s�wiąteczne  będą  oceniane  przez  cały  zespo� ł  nauczycieli  przedmioto� w  artystycznych.  20
grudnia nastąpi ogłoszenie wyniko� w na stronie szkoły. Opiekę nad konkursem sprawuje nauczyciel
-Pani Ewelina Wrona, mail: malarstwo2ewelina@gmail.com.

KARTA ZGŁOSZENIA PRAC
Konkurs Szkolny - Najpiękniejsza Kartka Świąteczna

Liceum Sztuk Plastycznych,  ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice.
     

1. Imię i nazwisko autora pracy: ……………….…………………………………………………………………..….…………..

2. Kategoria: ……………………………………………………………………...……………….…….……..…………………..

3. Format (podstawa x wysokos�c�) …………………………………………….………………….…….……..…………………..

3. Technika ……………………………………………………………………………………………………………...…………..

4. Klasa: ……………. 5. Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………………………..

Oświadczenie
Wyraz*am zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oso� b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja
2018r.  o  ochronie  danych  osobowych  dla  potrzeb  Konkursu  Szkolnego”  Najpiękniejsza  Kartka  S.wiąteczna”,  w  tym
podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomos�ci publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora
Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

……………………………………………………………………………………..............................................................................
data /podpis autora  pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku autora niepełnoletniego


