
                                       Regulamin Konkursu Literacko – Plastycznego 

                                     Miasto Chagalla w wyobraźni młodego twórcy 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie literacko – plastycznym: 

Miasto Chagalla w wyobraźni młodego twórcy 

2. Organizatorem konkursu są nauczyciele: Teresa Bajrak, Anna Natońska 

3. Konkurs jest adresowany do uczniów ZST w Tarnowie 

 

                                                             § 2 Cele Konkursu 

• Propagowanie twórczości malarskiej Marca Chagalla 

• Przybliżenie sylwetki twórcy oraz jego dzieł  

• Inspiracja dziełami artysty w tworzeniu wizji dzisiejszego miasta 

      •     Tworzenie współczesnych reinterpretacji dzieł artysty 

      •     Tarnów - małą ojczyzną w wyobraźni młodych twórców 

• Podejmowanie prób pisarskich, w których tłem do fabuły jest miasto 

• Rozwijanie kreatywności w zakresie tworzenia historii bohaterów, opisu ich 

uczuć, emocji i doświadczeń 

• Doskonalenie umiejętności prowadzenia narracji z perspektywy młodego 

człowieka 

     § 3 Temat Konkursu 

      Konkurs obejmuje dwie dyscypliny: 

• Literacką - uczniowie piszą opowiadanie, którego akcja rozgrywa się we 

współczesnym mieście, bohaterami są młodzi ludzie, ich problemy, radości, 

codzienne sprawy,  

• Opowiadanie nie może obejmować więcej niż dwie strony A4 pisane na 

komputerze czcionką Calibri 12 



• Artystyczną - uczniowie wykonują dowolną techniką pracę plastyczną 

przedstawiającą wizję współczesnego Tarnowa inspirowaną malarstwem Chagalla 

• Mile widziane malarstwo na szkle 

• Jeden uczeń może wziąć udział w jednej dziedzinie konkursu i wykonuje jedną 

pracę (opowiadanie lub praca plastyczna) 

• Utwory nie mogą zawierać treści wulgarnych, obscenicznych 

• Opowiadanie i pracę plastyczną należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz 

wskazać klasę 

 

                                                                        § 4 Ważne terminy 

                •    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału do dnia                                          

22 grudnia 2020, wysyłając informację na adres anna.natonska@zst.tarnow.pl  

               •   Opowiadania należy wysłać na adres anna.natonska@zst.tarnow.pl                                               

do dnia 22 stycznia 2021 

               •   Prace plastyczne należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 22 stycznia                                       

2021 roku. 

               •   Komisja Konkursowa oceni zgodność dzieł z tematem, kreatywność  twórcy,                               

estetykę stylistyczną opowiadań i prac plastycznych, idee i przesłanie dzieł   

               •   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania najlepszych                                   

prac plastycznych i literackich na stronie ZST 

               •   Uroczyste rozwiązanie konkursu i ogłoszenie laureatów jest planowane                                      

podczas Tygodnia Kultury ZST.   
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