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DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY  

„PORTRET NIEMENA – INSPIRACJE” 

 

 
Tematem konkursu plastycznego jest „Portret Niemena – Inspiracje”. 

Zainspiruj się twórczością wielkich artystów takich jak: Pablo Picasso, Andy 
Warhol, Gustaw Klimt, Stanisław Wyspiański oraz Stanisław Ignacy Witkiewicz 

„Witkacy” i stwórz swoja wizję portretu Czesława Niemena – Patrona naszej 
szkoły. 

Zachowaj charakterystyczny wygląd Czesława Niemena, wykorzystując sposób 
malowania wyżej wymienionych artystów. 

 
 

Organizator konkursu 
    
Szkoła Podstawowa Nr 168 
im. Czesława Niemena  
ul. Zwycięzców 44 
03-938 Warszawa,  
tel. 22 617 63 28, 22 672 85 75 
sp168@edu.um.warszawa.pl 
www.sp168.pl 
 

Cele konkursu 
 

 popularyzacja twórczości Czesława Niemena w 15. rocznicę śmierci artysty; 

 tworzenie portretu Czesława Niemena, 

 przybliżenie twórczości znanych malarzy (artystów i ich sposobu tworzenia 
portretu) 

 zachęcenie do poszukiwań artystycznych i konfrontacji z działaniami innych 
twórców;  

 
Uczestnicy konkursu 

 
Konkurs jest adresowany do uczniów Szkół Podstawowych oraz Oddziałów 

Gimnazjalnych Dzielnicy Praga Południe 
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REGULAMIN   KONKURSU 
 

I Przepisy dotyczące prac 
 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas IV – VIII oraz III klas 
gimnazjum. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest narysowanie lub namalowanie 
portretu Czesława Niemena, inspirując się portretami tworzonymi przez: Pablo 
Picasso, Andy Warhola, Gustawa Klimta, Stanisława Wyspiańskiego oraz 
Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” oraz dostarczenie do sekretariatu 
szkoły. 

3. Format prac: A4 lub większy.  
4. Technika dowolna, płaska: malarstwo, rysunek, grafika, zgodna z twórczością 

artystów podanych wyżej. 
5. Prace powinny być wyraźnie opisane na odwrocie i zawierać: 

- imię i  nazwisko, wiek autora,  

- tytuł oraz malarz, który stał się inspiracja do namalowania portretu 
Niemena, 

- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została 
wykonana, 

- adres, nr telefonu, / nazwa i adres szkoły, nr telefonu, e-mail. 

6. Do prac konkursowych powinna być dołączona metryczka (załącznik nr 1) 

7. Do prac konkursowych powinien być dołączony formularz zawierający zgodę 
rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2). 
Brak zgody uniemożliwi udział w konkursie.  

8. Prace będą oceniane w 2 kategoriach: 

 uczniowie klas IV – VI SP, 

 uczniowie klas VII – VIII SP oraz III gimnazjum. 
 

II Terminarz 
 

1. Termin nadsyłania prac mija 10 maja 2019 r.  
2. Adres, pod który przysyłamy lub dostarczamy osobiście prace, metryczkę 

(załącznik nr 1) oraz zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka 
w konkursie (załącznik nr 2):  

Szkoła Podstawowa Nr 168 
im. Czesława Niemena  
ul. Zwycięzców 44 
03-938  Warszawa, 

3. Prace plastyczne nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
4. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie                

lub mailowo. 
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6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 24 maja 2019r. na stronie szkoły  
www.sp168.pl 
Prace będą prezentowane podczas uroczystości 55-lecia Szkoły Podstawowej 

nr 168 im. Czesława Niemena 30 maja 2019r 

III Ocena Jury 
 

Przy ocenie prac konkursowych uwzględnione zostaną: 

 zgodność z tematyką i celem konkursu  

 kreatywność i wartość artystyczna  

 estetyka wykonania prac 
 

IV Nagrody 
 

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów, które 
zostaną wręczone podczas uroczystości 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 168 
im. Czesława Niemena 30 maja 2019r. 
 

V Postanowienia końcowe 
 
1. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone na konkurs  
zostały wykonane osobiście. 

2.  Prace konkursowe zostaną w zbiorach organizatora. 
3. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 

wykorzystanie do promocji Warszawy. Organizator zastrzega sobie prawo do 
publikowania prac plastycznych zgłoszonych do konkursu, podając dane 
autora (imię i nazwisko). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 
spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź 
innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych 
przez uczestników. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników. 
 
 

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu: 

Iwona Antos: iantos@interia.pl  tel.: 796286206 

 

 

http://www.sp168.pl/
mailto:iantos@interia.pl
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Załącznik nr 1.  METRYCZKA 

 

Nazwa i adres obiektu  
 
 

Imię i nazwisko 
autora  

 

Wiek (klasa)  
 

Nazwa szkoły  
 

Adres szkoły  
 

Telefon szkoły  

E– mail szkoły  

Imię i nazwisko 

nauczyciela- opiekuna 

 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 2. ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna (niepotrzebne skreślić) 
 
…………………………………………………………………..………………………………………. 
            imię i nazwisko ucznia / uczennicy 

 
uczennicy/ucznia szkoły 
……………………………………………………………………..………….. 

nazwa szkoły 

 
…………………………………………………………………..……………………………………….               
 
w Konkursie Plastycznym „Portret Niemena – Inspiracje”, organizowanym przez Szkołę 
Podstawową Nr 168 im. Czesława Niemena ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 
(imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), które weszło w życie w dn. 25 maja 2018r. 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych: na wystawie 
kończącej konkurs, w materiałach pokonkursowych oraz na stronie internetowej organizatora 
konkursu. 
 
 
……………………                                                           ……………………………………..…. 
miejscowość, data                                                                     czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

 


