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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURS PLASTYCZNEGO 

„ LA VIE EST  COURTE,  L’ART EST LONG ” 

 

(VII edycja)  

Gustave Caillebotte, realista czy impresjonista?  

 

Organizatorem konkursu jest XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie 

 

Cele konkursu 

- upowszechnianie znajomości języka, kultury, sztuki Francji i krajów frankofońskich 

- rozwijanie i doskonalenie uzdolnień twórczych 

- rozbudzanie wrażliwości uczniów  

 

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach: 

- dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej 

- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

2. Zgłoszenia uczestników może dokonać nauczyciel języka francuskiego, plastyki lub przedmiotów 

artystycznych do dnia 12 grudnia 2021 r. – pocztą elektroniczną, na adres konkursfr@zs79.pl – liczba 

uczniów z danej szkoły.  

3. Zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka w celach 

konkursowych wyraża jego rodzic/opiekun prawny (załącznik nr 2).  

4. Uczestnik wykonuje jedną pracę plastyczną polegającą na skopiowaniu wybranego obrazu. Praca ucznia 

musi być formatu A-3  lub A-4. 

5. Technika pracy jest dowolna (kredki, farby, wydzieranki, collage itp.).  

6. Prace muszą być wykonane własnoręcznie i nigdy wcześniej nie wykorzystywane w konkursach. 

7. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie wg wzoru (załącznik nr 1). 
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8. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora, biorąc pod uwagę zarówno oryginalność, 

jak i wykonanie. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

9. Nie zwracamy prac konkursowych. 

10. Na poszczególnych poziomach nagrodzone zostaną po trzy prace. 

11. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a nauczyciele podziękowania. 

12. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół laureatów oraz zamieszczone na stronie internetowej 

XXXVIII LO w Warszawie do 18 marca 2022 r. 

14. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 marca 2022 r. w Zespole Szkół Nr 79.  

15. Prace należy przesłać do 13 marca  2022 r.  na adres: 

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego 

ul. Wiertnicza 26 

02-952 WARSZAWA 

lub 

złożyć osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 

z dopiskiem:    Gustave Caillebotte,  realista czy impresjonista?  

  

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie kwestie sporne i nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga organizator 

konkursu.  

Termin zgłaszania deklaracji upływa 12 grudnia 2021 r. 

Sposób zgłaszania uczestnictwa – drogą elektroniczną na adres – konkursfr@zs79.pl 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie e-mail zwrotny od organizatorów. 

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa  13 MARCA 2022 r.   
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