
Gimnazjum OO. Bernardynów

im. O. Anastazego Pankiewicza
ul. bł. A. Pankiewicza 15
91-738 Łódź
tel/fax. 042 656 11 24

   

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH POD HASŁEM:

NAJPIĘKNIEJSZE PEJZAŻE FRANCJI

I. Organizatorzy konkursu: 
- Gimnazjum oo. Bernardynów im. bł.o Anastazego Pankiewicza w Łodzi
- nauczyciele języka francuskiego Beata Zawalich i Klaudia Zebrowska

II. Patronat konkursu: 
- Denis Gérard – lektor regionalny języka francuskiego, ekspert pedagogiczny, koordynator        
projektu   „Łódzkie bardziej francuskie” przy Ambasadzie Francji. 

III. Cele konkursu: 
 - motywowanie do poznawania geografii Francji 
- zainteresowanie dzieci i młodzieży zjawiskiem frankofonii 
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej 
- inspirowanie do pracy twórczej 

IV. Uczestnicy konkursu:  
- uczniowie szkół podstawowych

V. Warunki uczestnictwa: 
- technika prac dowolna (rysunek, akwarela, wydzieranka, grafika, collage, technika mieszana 
itp.)
Uwaga: prosimy o niekorzystanie z materiałów sypkich tj. ryż i kasza oraz plasteliny
- format prac A3 lub A2
- opis prac na odwrocie:  imię i nazwisko autora; nazwa szkoły / placówki, adres, telefon; imię i 
nazwisko oraz telefon nauczyciela / opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę; 
tytuł pracy; krótki opis po polsku uzasadniający wybór pejzażu. 
- nie będą przyjmowane prace zbiorowe 



- prace przechodzą na własność szkoły 

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac: 
- 18 lutego 2015 roku 
 - Gimnazjum oo. Bernardynów, 91-738 Łódź ul. o. A. Pankiewicza 15
  Z dopiskiem: Konkurs plastyczny - Francja
Prace można też dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 
Kontakt telefoniczny: 42 6561124 lub 605 635 268 lub 506 363 905
Kontakt e- mailowy: beatazet@poczta.onet.pl/zebrowskak@interia.pl

VII. Rozstrzygnięcie konkursu: 
- o wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa 
- prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane 
- werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie 
- zwycięzcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wygranej i terminie wręczenia 
nagród 
- na zwycięzców czekają nagrody związane z tematyką konkursu 
- najlepsze prace będą wystawione w siedzibie organizatora 
- rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest około 27 lutego. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
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