
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

STYLISTA MODY 

  „KUBISTYCZNE MALARSTWO I  GEOMETRYCZNE FORMY 

INSPIRACJĄ W PROJEKTOWANIU UBIORU ” 

 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

im. Karola Adamieckiego                               

41- 300 Dąbrowa Górnicza    Al. Piłsudskiego 5 

tel. 32 262- 31- 37     fax. 32 262 31 37 

www.zsedabrowa.edu.pl  

2. CELE  KONKURSU: 

 Konkurs kierowany jest do uczniów wykazujących zdolności 

artystyczne i manualne oraz lubiących współzawodnictwo międzyszkolne. 

 Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, twórczości 

plastycznej oraz zainteresowań związanych z projektowaniem mody, 

stylizacją sylwetki oraz światem mody wśród młodych ludzi.  

 

3. WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum 

oraz ósmej klasy szkoły podstawowej.   

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy 

plastycznej formatu A4 dowolną techniką. Praca powinna przedstawiać 

projekt stroju kobiecego (widok z przodu i tyłu) wraz z fryzurą,  

inspirowany malarstwem kubistycznym i geometrycznymi formami, 

wykonany na szablonach sylwetki- załącznik 1. Każda praca powinna być  

opisana z tyłu:  imię i nazwisko autora,  klasa,  nazwa i adres szkoły,  imię 

i nazwisko opiekuna, telefon do opiekuna.   

 

 41 –300 Dąbrowa  Górnicza    

 Al. Józefa Piłsudskiego 5 

   

http://www.zsedabrowa.edu.pl/


Do każdej pracy należy dołączyć: 

• kartę zgłoszenia- załącznik 2,  

• zgodę opiekuna prawnego/ rodzica autora pracy na przetwarzanie 

danych   osobowych,  publikację   danych   osobowych  na  udział 

w  konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy, oświadczenie 

o zapoznaniu się z regulaminem konkursu- załącznik 3, 

•  zgodę opiekuna/ nauczyciela na przetwarzanie danych 

osobowych- załącznik 4 

 

4. SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH: 

Prace konkursowe wraz z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia 

należy do dnia  30. V. 2019 roku złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać 

na adres:                  ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

im. Karola Adamieckiego                               

41- 300 Dąbrowa Górnicza    Al. Piłsudskiego 5 

 

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

  Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana 

przez organizatora w dniu 31 maja 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną 

zamieszczone na stronie szkoły: www.zsedabrowa.edu.pl  

  Najwyżej   ocenione  prace   zostaną    nagrodzone  i   wyróżnione, 

a zgłoszone do konkursu prace zostaną zaprezentowane na 

pokonkursowej  wystawie podczas uroczystej gali wręczenia nagród, 

która  odbędzie się  w  czasie  trwania  Festiwalu  Mody  i Sztuki  w  PKZ, 

w Dąbrowie Górniczej 5 czerwca 2019r. O terminie gali autorzy i ich 

szkoły zostaną powiadomieni pisemnie. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE: 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac 

oraz danych osobowych ich autorów.  

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 

606- 265- 988 lub 606- 624- 495 

        Koordynatorzy konkursu: 

        mgr inż. Małgorzata Skutnik 

        mgr Izabela Babiarz 

http://www.zsedabrowa.edu.pl/

