
KOLEJOWA 

PRZYGODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. 

„ Kolejowa przygoda” 

 

Młodzi turyści! 

 

Zwiedzać nasz piękny kraj można pieszo, rowerem, samochodem, a także koleją. W czasie tych 

wędrówek poznajemy i podziwiamy piękno różnych regionów naszego kraju – górskie szlaki, 

nadmorskie plaże, mazurskie jeziora, wspaniałe pełne jagód i grzybów lasy i wiele innych atrakcji. 

Dużo ciekawych obserwacji może także przynieść podróż tradycyjną koleją, koleją linową czy 

kolejką wąskotorową. Patrząc przez okno widzimy zmieniający się krajobraz, mijamy miejsca , w 

których chlelibyśmy się zatrzymać. Te wszystkie przeżycia, emocje i spostrzeżenia można wyrazić 

między innymi w rysunku. Wierzymy że potraficie to zrobić i wziąć udział w naszym konkursie – 

czekamy na pokazanie Waszych zapamiętanych miejsc turystyki wędrownej. 

 

Cele konkursu: 

 

1. Rozbudzenie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych. 

2. Promowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego. 

3. Rozwijanie zainteresowań dzieci twórczością plastyczną. 

 

Założenia organizacyjne 

 

1. Prace wyłącznie w formacie A3 mogą być wykonane w technice rysunkowej, malarskiej lub 

graficznej w formie płaskiej, z wyłączeniem kruchych elementów sypkich i plasteliny. Prace winny 

być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny. 

 

 

2. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi , niepublikowanymi wcześniej oraz 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. Przyniesione prace na konkurs są jednoznaczne ze 



złożeniem oświadczenia o tym fakcie.. Prace niespełniające zasad regulaminu oraz dostarczone po 

wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w konkursie. 

 

3. -  Pracę należy opisać wg następujące wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, telefon kontaktowy, 

adres e-mail, tytuł i krótki opis pracy ( technika wykonania, koncepcja) 

- Klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wraz z datą i własnoręcznym 

podpisem przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu oraz oświadczenie dotyczące praw 

autorskich do pracy plastycznej wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego. 

 

4. Prace należy przynieść do 28 września 2021r. 

 

Ocena prac i nagrody 

 

1. Kryteria oceny uwzględniać będą: 

• zgodność pracy z tematem 

• jakość wykonania 

• oryginalność i pomysłowość 

• walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, 

• stopień trudności wykonania. 

 

2. Za zajęcie I II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.  

 

 

  

POWODZENIA!!! 

 


