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                                   ZESOŁY SZKÓŁ 

                                                   SZKOŁY PODSTAWOWE 
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                       Gminy Mielec 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

„ZATRZYMANE JESIENIĄ” 
Konkurs plastyczny na najpiękniejsze kompozycje z jesiennego suszu.   

 

       Nadchodzi piękna pora roku – jesień. W naszych warunkach klimatycznych jest 

porą szczególną, bo obfitującą w mnogość żółci, czerwieni i brązów- kolorów pozytywnie 

nastrajających i wręcz kuszących, by je zatrzymać na dłużej. Jedną z form zatrzymania 

klimatu pięknej polskiej jesieni są kompozycje z suchych roślin w formie bukietów 

 i wieńców. Warto zatem tej jesieni wybrać się na spacer i uzbierać materiały do wykonania 

pracy plastycznej,  która weźmie udział w proponowanym przez Samorządowy Ośrodek 

Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, konkursie plastycznym.  

        Kompozycje z suchych kwiatów i roślin nie podlegają żadnym ścisłym zasadom. 

Rodzaj bukietu zależy od tego, co chcemy nim udekorować, jakimi materiałami 

dysponujemy oraz jakie mamy naczynie. Zatem ta forma działania artystycznego daje duże 

możliwości łączenia ze sobą materiału roślinnego (np. liści, gałęzi, owoców dębu, kasztanu, 

jarzębiny, szyszek itd.) z odpowiednio dobranymi naczyniami (np. kompozycja na stół czy 

okno) oraz dodatkami w postaci choćby drucików czy wstążek (np. wieniec z suchych 

roślin).  

       Prace współczesnych florystów są żywym dowodem, że rośliny to bardzo plastyczny 

materiał. Można z nich układać nie tylko bukiety, ale niemal dowolne formy – „malować” 

nimi obrazy, tworzyć rzeźby i inne trójwymiarowe dzieła. Mając na uwadze nieograniczoną 

wyobraźnię „młodych artystów” zachęcamy również do realizacji takiej formy kompozycji  

z roślin i zapraszamy do udziału w konkursie.  
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ZATRZYMANE JESIENIĄ” 

 

ORGANIZATOR: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie 

CELE KONKUSU: 

- zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody, zmieniających się pór roku.  

- zestawianie, komponowanie całości z pojedynczych elementów w ciekawe formy, 

- rozwijanie wyobraźni, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

UCZESTNICY: 

Dzieci i młodzież Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Mielec. 

Konkurs będzie oceniany w czterech kategoriach wiekowych autorów prac:   

                                1./ uczniowie przedszkoli, klas „0” szkół podstawowych, 

                                2./ uczniowie klas „I”-„III” szkół podstawowych, 

                                3./ uczniowie klas „IV”-„VI” szkół podstawowych, 

                                4./ uczniowie gimnazjów. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Konkurs jest adresowany tylko do autorów indywidualnych. 

2. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę przy ocenie Komisji Artystycznej. 

3. Każdy uczestnik może złożyć jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową w postaci bukietu, wieńca 

bądź „jesiennego obrazu”. 

4. Materiały dopuszczone do wykonania pracy konkursowej: przede wszystkim materiał roślinny w postaci 

suchych kwiatów, liści, gałęzi, owoców dębu, kasztanowca, jarzębiny, szyszek, mchu, kamyczków, muszelek 

oraz odpowiednio dobranych do kompozycji naczyń, a także gąbki florystycznej, styropianu i wianków z 

wikliny (stanowiących podstawę kompozycji), sznureczków, wstążeczek, drucików itp.      

5. Format pracy konkursowej: dowolny. 

6. Każda praca powinna posiadać na odwrocie dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego. (Prosimy o czytelne 

pismo odręczne lub komputerowe). 

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora do 24 października 2015 r.       

TERMINY: 

Termin przyjmowania prac konkursowych upływa z dniem 24 października 2015 r.  

Termin otwarcia wystawy pokonkursowej: 6 listopada 2015 r. o godzinie 13.00 

 
KRYTERIA OCENY: 

Powołana przez organizatora Komisja Artystyczna przyzna nagrody i wyróżnienia kierując się 

postanowieniami formalnymi regulaminu oraz kryteriami artystyczno – estetycznymi. 

            

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy, które zostaną 

wręczone podczas wernisażu wystawy.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację prac konkursowych, 

materiałów z przebiegu konkursu oraz wizerunku fotografowanych osób na stronie internetowej SOKiS  

oraz w lokalnych mediach (portale internetowe, prasa). 
 

  Szczegółowych informacji udziela: Anna Surowiec- Ośrodek Kultury w Chorzelowie pod nr tel. 17 584 14 83. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 


