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II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i 

Młodzieży w Skłudzewie – „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” – 

2018 
pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika. 

 
 

 
Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w 

Skłudzewie „Moje Piękne - Bezpieczne Miejsce” – 2018 pod Honorowym Patronatem Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika. 

  
Fundacja organizując po raz szósty Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie 

pod hasłem „Moje Piękne - Bezpieczne Miejsce” pragnie rozszerzyć współpracę ze szkołami i placówkami 

oświatowo-wychowawczymi na terenie całej Polski i stworzyć możliwość powszechnego udziału dzieci  

i młodzieży w spotkaniu się z rówieśnikami poprzez twórczość plastyczną. 

Fundacja Piękniejszego Świata od 29 lat realizuje Program Edukacji Plastycznej z dziećmi i młodzieżą, 

którzy uczestniczą w plenerach i warsztatach artystycznych. W pracowniach i galeriach zabytkowego  

XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Skłudzewie artyści plastycy i pedagodzy prowadząc warsztaty 

wtajemniczają w świat różnych dyscyplin sztuk plastycznych. Uczestnicy poznają środki wyrazu plastycznego  

w rysunku, malarstwie, grafice, rzeźbie oraz mają zagwarantowane warunki do własnej ekspresji.  

 

R E G U L AM I N 
 

I. Organizator  

Fundacja Piękniejszego Świata, Skłudzewo 10, 87-133 Rzęczkowo,  

gmina Zławieś Wielka, województwo kujawsko-pomorskie. 

tel./fax 56 678 06 71 e-mail: biuro@fps.edu.pl, www.skludzewo.pl,  

 

II. Cele przeglądu: 
rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych, oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do wypowiedzi 

plastycznej ukazującej piękne i bezpieczne dla nich miejsce, pokazanie z kim i z czym to miejsce jest związane, 

prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży z terenu całej Polski, nawiązanie 

kontaktów do twórczej, międzyszkolnej wymiany doświadczeń między nauczycielami i uczniami różnych 

placówek z całej Polski i organizowania wspólnych akcji plastycznych, umożliwienie kontaktu z twórcami 

 i sztuką profesjonalistów. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy przeglądu mają za zadanie zilustrować wyjątkowe – piękne i bezpieczne miejsce, pokazać, z kim 

 i z czym to miejsce jest związane.  

2. W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu całej Polski ze szkół  

i placówek wychowania pozaszkolnego oraz uczestnicy indywidualni.  

3. Jeden autor może nadesłać jedną pracę. 

4. Format prac plastycznych powinien mieć wymiary: minimalnie A3, maksymalnie 100x70cm 

5. Techniki wykonania pracy: rysunkowe i malarskie (ołówek, kredki świecowe, pastele, tusze, farby, markery, 

flamastry), graficzne (monotypia, linoryt, gipsoryt, kolograf, kalkograf, papieroryt, akwaforta)  

6. Do każdej pracy powinna być doklejona czytelnie wypełniona Karta Zgłoszenia w punkcie VII regulaminu. 

7. Prace należy też podpisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI podając następujące dane:  

-imię, nazwisko i wiek autora,. 

Prace niezgodne regulaminem, które nie będą podpisane lub podpisane nieczytelnie, zapakowane w rulony nie 

wezmą udziału w kwalifikacji!  

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 

 

 

IV. Terminy  
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1. Do dnia 30 czerwca 2018 roku - dostarczenie lub przesłanie prac na adres organizatora. 

2. 14 sierpnia 2018  roku - ogłoszenie wyników na stronie internetowej Fundacji Piękniejszego Świata  

w Skłudzewie – www.skludzewo.pl  

3. 18 września 2018 roku - otwarcie wystawy połączonej z wręczeniem nagród. 

 

 

V. Ocena prac i nagrody  
Jury powołane przez organizatorów wybierze najciekawsze prace przyznając nagrody i wyróżnienia 

indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. 

Dodatkowym wyróżnieniem będzie zakwalifikowanie pracy do wystawy. 

  Przyznane zostaną również nagrody zespołowe za najciekawsze zbiory prac z danej placówki.  

Nagrodą zespołową będzie zaproszenie grupy uczniów na plener połączony z warsztatami w wybranej technice 

plastycznej w zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie w roku szkolnym 2018/2019.  

 

 

VI. Publikacja prac i wystawy 

Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Skłudzewie i w innych miejscach ustalonych 

przez organizatora Przeglądu. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora, udział 

w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie prac w ramach działalności 

organizatora. 

 

VII. Karta zgłoszenia do II Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży  

w Skłudzewie „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” - 2018 

 

 

Karta zgłoszenia pracy  

do II Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie 

„Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” – 2018 

Imię i nazwisko autora:   

 

Wiek:                                                                               

Dane kontaktowe placówki 

nazwa: 

 

adres wraz z kodem pocztowym: 

 

telefon placówki: 

adres e-mail: 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna  

 

telefon kontaktowy: 

 

 

 

 

 


