
Regulamin konkursu plastyczno-multimedialnego 

„Poszukiwacze zaginionego Włocławka” 

• Organizator: Zespół Szkół im. ks. J. Długosza we Włocławku. 

• Patronat honorowy: Biskup Diecezji Włocławskiej i Prezydent Miasta Włocławek 

• Pozostali patroni: Informacja Turystyczna i Jednostka Strzelecka Włocławek 

 

I. Cele konkursu: 

1. Odkrywanie, poznawanie i utrwalanie  wiedzy na temat ciekawych miejsc, zabytków historycznych,  

nowych obiektów,  pięknych krajobrazów przyrody, miejsc tajemniczych, znanych i nie znanych, 

ważnych ze względu na walory historyczne, przyrodnicze, ekologiczne, kulturalne czy sportowe   

w naszym mieście i gminie (Włocławek i gmina Włocławek) 

2. Rozbudzenie poczucia przynależności regionalnej, budzenie uczuć identyfikowania się z rodzimym 

otoczeniem stanowiącym mała ojczyznę , budzenie postaw patriotyzmu lokalnego. 

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej 

4. Odkrywanie i rozwijanie pasji, talentów, predyspozycji twórczych 

5.Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, fotografii, filmu, montażu, 

II.  Założenia konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół miasta i gminy Włocławek oraz 

dzieci przedszkoli z terenu miasta i gminy Włocławek 

2. Ocena prac odbędzie się w dwóch kategoriach (plastyczna i fotograficzno -medialna), 

w następujących grupach wiekowych: 

kategoria plastyczna: 

- uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych 

kategoria medialno-fotograficzna: 

- uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 

1. Kategoria plastyczna: 

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wyszukanie jednego obiektu położonego na terenie 

miasta lub gminy Włocławek oraz zdaniem autora pracy ,interesującego pod względem historycznym, 

architektonicznym, rekreacyjnym, przyrodniczym, ekologicznym(zabytków, krajobrazów itp.)  



oraz  wykonanie na ten temat pracy plastycznej. Do pracy należy dołączyć krótką charakterystykę 

wybranego obiektu, będącą uzasadnieniem wyboru  a konieczny, będzie też opis w języku angielskim. 

Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne 

techniki na płaskim, trwałym podłożu o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-1, lub  

w 3D, makiety (format dowolny). Dodatkowymi walorami będą estetyka, technika wykonania, ciekawy 

sposób zaprezentowania obiektu lub miejsca, zgodność merytoryczna opisanego obiektu / miejsca, 

poprawność językowa i ortograficzna. 

2. Kategoria medialno-fotograficzna: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wyszukanie jednego obiektu położonego na terenie miasta lub 

gminy Włocławek oraz zdaniem autora interesującego pod względem historycznym, 

architektonicznym, rekreacyjnym, przyrodniczym, ekologicznym (zabytków, krajobrazów itp.) 

oraz  wykonanie ciekawego zdjęcia/filmu/prezentacji multimedialnej/teledysku  na ten temat. Do 

pracy należy dołączyć krótką charakterystykę wybranego obiektu, będącą uzasadnieniem wyboru.  

Koniecznym walorem, będzie też opis/ narracja w języku angielskim. Dodatkowymi walorami będą 

estetyka, technika i pomysłowość wykonania, ciekawy sposób zaprezentowania obiektu /miejsca, 

zgodność merytoryczna opisanego obiektu / miejsca, poprawność językowa i ortograficzna, 

wykorzystanie najnowszych technologii. 

• Fotografie powinny być wyłącznie w formie cyfrowej lub papierowej wraz z cyfrową  

w formacie 9x13 

• Film/teledysk powinien być  nie dłuższy niż 10 minut 

• Prezentacja multimedialna nie powinna mieć więcej niż 20 slajdów 

6. Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane (tytuł – co przedstawia praca, imię i nazwisko 

autora, wiek, adres szkoły, klasa, nauczyciel prowadzący). 

7. Każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście  1  pracę plastyczną do sekretariatu ZSK 

Długosz przy ul. Łęgskiej 26 we Włocławku 

8.Autorem jednej pracy może być tylko jedna osoba, nie dopuszcza się prac zbiorowych, prace 

powinny być wykonane samodzielnie. 

9.Oceny prac dokona, powołana przez organizatorów, komisja konkursowa /jury/. Kryteria oceny: 

- tematyka zgodna z celami konkursu 

- oryginalność, pomysłowość, innowacyjność 

- walory artystyczne 

- estetyka prac 

• poprawność merytoryczna opisu wybranych obiektów 

• poprawność językowa , także w języku angielskim 



III. Ogłoszenie i realizacja konkursu 

1. Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu 2017r. a jego zakończenie przewidziane jest na 31 

października 2017r. 

2. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w terminie do  30 września 2017r. na adres: 

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku 

ul. Łęgska  26 

87-800 Włocławek 

lub przesłać na adres mailowy: konkurs.poszukiwacze@zskdlugosz.pl 

3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora 

4. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

6. Wręczenie nagród odbędzie się 31 października 2017r. 

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w budynku ZSK Długosz,  

a także w wydanym specjalnie na ten cel  folderze, który dostępny będzie w Informacji Turystycznej  

i UM Włocławek dla wszystkich mieszkańców oraz na stronie UM Włocławek i ZSK Długosz. 

8. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac podczas 

przesyłania. 

10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej, 

fotografii, filmu i nazwiska, danych osobowych Uczestników tylko i wyłącznie dla potrzeb konkursu. 

 


