
Konkurs realizowany w ramach zadania „Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym 
Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach”, które dofinansowano z budżetu państwa - ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY  
„STARY CMENTARZ JENIECKI W ŁAMBINOWICACH W OBRAZIE I FOTOGRAFII”  

 

Patronat : Wójt Gminy Łambinowice  - Tomasz Karpiński 
Organizator konkursu :  Urząd Gminy Łambinowice i  Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach 
Uczestnicy: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie Gminy Łambinowice 

 

Cele konkursu:  

• Rozwijanie zainteresowań Gminą Łambinowice, jej historią, zabytkami, walorami turystycznymi  

• Upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii, zabytkach, miejscach pamięci 

• Rozwój świadomości i ekspresji twórczej u dzieci i młodzieży poprzez aktywność fotograficzną i 
plastyczną 

• Integracja i budowanie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców Gminy Łambinowice 
 

KATEGORIE TEMATYCZNE I WIEKOWE KONKURSU:  
1.   Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach w obrazie – konkurs plastyczny dla klas IV-VI 
2. Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach w fotografii – konkurs fotograficzny dla klas VII-VIII 

 

Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę 
 

FORMA PRAC KONKURSOWYCH: 
 

Stary Cmentarz Jeniecki – konkurs plastyczny kl. IV-VI Stary Cmentarz Jeniecki – konkurs fotograficzny kl. VII-VIII 

Format pracy: A3 (duży blok rysunkowy) Format: 18/24 cm 

Technika: dowolna (kredki, pastele, farby plakatowe, 
collage, grafika) 

Dozwolona obróbka graficzna prac (w programie 
graficznym) 

 Fotografia wywołana na papierze fotograficznym 
 

Każda praca powinna być na odwrocie opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły.  
 

HARMONOGRAM KONKURSU 
 

Termin składania prac konkursowych: do 10 listopada 2022 roku 
Prace wraz z formularzem uczestnictwa / zgodą rodzica na udział należy złożyć do dnia 10 listopada 2022r.: 
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Łambinowicach - do Pani Edyty Golec  
- uczniowie pozostałych szkół - w Urzędzie Gminy Łambinowice do pokoju nr 3  
 

Rozstrzygnięcie konkursu: do 25 listopada 2022 roku  
 

Wystawa pokonkursowa: w Szkole Podstawowej w Łambinowicach i Urzędzie Gminy Łambinowice 
 

KRYTERIA OCENY PRAC: 
1. zgodność pracy z tematem konkursu 
2. pomysł, koncepcja 
3. oryginalność zastosowanej techniki, estetyka wykonania pracy – w przypadku prac plastycznych 
4. jakość fotografii lub pracy plastycznej  
5. ogólne wrażenie artystyczne 
 

Rozstrzygnięcie konkursu:  

• Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatorów. W skład komisji wejdą 
przedstawiciele Urzędu Gminy, GOKSiR-u, nauczyciele przedmiotów artystycznych ze szkół 
podstawowych. 

• Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
• Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora, można będzie je odebrać w czerwcu przed 

zakończeniem roku szkolnego 

Nagrody:  
Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych w każdej z dwóch kategorii tematycznych za I, II, III miejsce. 
Komisja zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych miejsc, wyróżnień oraz miejsc 
równorzędnych zależnie od jakości prac zgłoszonych w konkursie. 
 


