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DO UCZESTNIKÓW X EDYCJI KONKURSU  
TWÓRCZO ŚCI PLASTYCZNEJ: 

 
„ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH –  

 ZWIERZĘTA, KTÓRE ZNAMY LUBIMY I KOCHAMY”. 
 
 
 

Drodzy Uczniowie! 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji   
Konkursu Twórczości Plastycznej z cyklu  

„Świat w oczach najmłodszych”. 
 
 

 Jubileuszowy konkurs jest zaproszeniem do tworzenia  
plastycznych opowieści o zwierzętach, które towarzyszą nam     
w życiu, fascynują swoją indywidualnością, zadziwiają swym 
zachowaniem i osobowością, są przyjaciółmi i partnerami,     
pokazują relacje z ludźmi.  
 Temat ten daje mnóstwo możliwości i dużą swobodę      
interpretacji, do czego gorąco zachęcamy! 
  

 
Swoje prace przysyłajcie na adres: 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 
UL.B. PRUSA 11 

24-150 NAŁĘCZÓW 

Cele konkursu: 
♦ uczenie miłości do zwierząt i propagowanie ich w sztuce, 
♦ rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej dzieci, 
♦ poszerzenie doświadczeń plastycznych dzieci, 
♦ prezentacja twórczych możliwości uczestników. 

 Warunki uczestnictwa: 

♦ wiek uczestników: od 3 do 10 lat, (do klasy III szkoły 
podstawowej), 

♦ format prac: A 3, 
♦ lista zbiorcza autorów prac z danej placówki lub klasy          

wraz z nazwiskiem opiekuna, 
♦ w konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane techniką 

rysunkową i malarską, 
♦ każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę samodzielnie 

wykonanych prac plastycznych opatrzoną na odwrocie 
metryczką według wzoru: 

∗ imię i nazwisko autora pracy,  
∗ wiek, 
∗ adres placówki, telefon, 
∗ imię i nazwisko opiekuna. 

♦ nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który 
zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji                    
i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi 
należności finansowych. 

 Fundatorem 2 nagród specjalnych jest ZL Nałęczów Zdrój 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.—producent  
Naturalnej Wody Mineralnej „CISOWIANKA”. 

 Ponadto przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych, 
wyróżnień i dyplomów.  

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: DO 31 STYCZNIA 2013 R. 
  Podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2013r.         
O dokładnym terminie uroczystości poinformujemy odrębnym 
pismem.  
 Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać 
bezpośrednio w sekretariacie naszej szkoły, telefonicznie                    
pod numerem 81 5014633 lub na stronie internetowej szkoły: 
www.naleczow.pl/spnaleczow. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  
 Organizatorzy: 

Zofia Grzywacz-Piotrowska, Joanna Mazurek, 
Urszula Kuropatwa, Zbigniew Strzyżyński.   

.                                                                


