
 

 

 

 

Zapraszamy na: 

Powiatowy Konkurs  
Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży  

 Muzyka Mistrzów 

 

 
 

 

Nazwa konkursu: Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży 
                              „Muzyka Mistrzów - The Beatles” 
 
Termin:  do 14 października 2016 r. 
 
Miejsce i dzień podsumowania konkursu:  
Aula Muzyczna w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 26 października 2016 r. 
 
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
                          Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie. 



1. Przedstawienie w formie plastycznej wizji dowolnej piosenki zespołu The 
Beatles albo PLAKATU promującego dokonania tej grupy muzycznej. 

2. Prezentacja i promocja umiejętności i dorobku artystycznego dzieci  
i młodzieży, możliwość konfrontacji osiągnięć rówieśników podczas wystawy. 

3. Odkrywanie i rozwijanie młodych talentów plastycznych, popularyzacja sztuki. 
4. Popularyzacja wybitnych muzyków - repertuaru zespołu The Beatles. 
5. Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania plastyki. 
6. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas III – VI 
(kategoria 1),  gimnazjów (kategoria 2) oraz szkół średnich (kategoria 3) z 
powiatu toruńskiego. Każdy może przysłać maksymalnie dwie prace (po 1 w 
każdym temacie). 

 Uczestnik przysyła jedną pracę dotyczącą piosenki zespołu The Beatles  
i (lub) jeden plakat w dowolnej technice plastycznej i dowolnym formacie 

 Praca musi być podpisana na odwrocie -  imię i nazwisko, wiek, klasa, 
szkoła (lub adres prywatny) 

Kryteria oceny: 

 Oryginalność, samodzielna interpretacja plastyczna,  zrozumienie i przekaz 

treści piosenki w formie plastycznej, ciekawe operowanie środkami wyrazu 

plastycznego. 

NAGRODY: 

 Nagradzane będą pierwsze miejsca w każdej kategorii, a wyróżniane po cztery 

prace w każdej kategorii. Dla wszystkich 12 wyróżnionych przewidziane są 

dyplomy uczestnictwa i wyróżnienia, dla 3 laureatów – nagrody. 

 

Zdobywcy pierwszego miejsca oraz zdobywcy 12 wyróżnień 
otrzymają specjalne zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród 

przed koncertem zespołu ŻUKI  
 

w środę 26 października o godz. 18 w Czernikowie, 
 

w ramach projektu Spotkania Muzyczne – Muzyka Mistrzów, 
finansowanym ze środków budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. 

 

 



Karta zgłoszenia do Powiatowego Konkursu Plastycznego  
dla dzieci i młodzieży „Muzyka Mistrzów – The Beatles” 

  

1.  Imię i nazwisko autora pracy plastycznej, kategoria i klasa: 

………………………………………………………………………………………..  

2.   Tytuł pracy plastycznej (lub piosenki, której dotyczy praca): 

………………………………………………………………………………………..  

3. Nazwa i adres szkoły:  

      ………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………. 

4. Nauczyciel prowadzący/ opiekun plastyczny (imię i nazwisko, nr telefonu): 

………………………………………………………………………………………..  

Prace  (koniecznie z informacją - metryczką na odwrocie) należy dostarczyć lub 
przesłać pocztą do organizatora do dnia 14 października 2016 r. (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: 
 
Szkoła Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo, z dopiskiem: 
„Powiatowy Konkurs Plastyczny - Muzyka Mistrzów – The Beatles” 
 

Uczniowie 3 nagrodzonych i 12 wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na 
koncert  Żuków w dniu 26 października 2016 o godz. 18:00,  

gdzie nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień. 
 
Prace nie będą zwracane. Wzięcie udział w konkursie jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na  wykorzystanie publiczne prac podczas wystaw 
związanych z konkursem. 
 

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel plastyki Dariusz Chrobak 
tel. 519155583, e-mail: spczernikowo@wp.pl 

 

 

 

 

     Projekt: jadastudio 


