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„PORTRET MAMY ” 
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI  

 Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ   

PODSTAWOWYCH 
Organizator konkursu: Sochaczewskie Centrum 

Kultury 
 

1. Konkurs będzie rozstrzygany  kategoriach wiekowych: 
 

• A przedszkola  
• B  klasy 0-III 
• C  klasy IV-V 
• D  klasy VI-VIII 

 
2. Temat 

 
Tematem konkursu jest przedstawienie portretu  mamy. 

 
3. Cel konkursu  
Rozwijanie wrażliwości artystycznej i wspieranie młodych talentów. Rozwój 
zainteresowania malarstwem i rysownictwem portretowym. Kultywowanie tradycji 
obchodów Dnia Matki. 

 
 

4. Charakterystyka prac konkursowych 
 
4.1  Prace powinny być wykonane przede wszystkim samodzielnie i indywidualnie. 
4.2 Format:  A4 lub A3. Inne nie będą brane pod uwagę w czasie oceny jury 
4.3  Technika dowolna płaska (ołówek, węgiel, flamastry, kredki, farby, pastele suche i 

olejne, techniki mieszane, tusz).  
Prace trójwymiarowe, wypukłe nie będą brane pod uwagę w ocenie. 

4.4  Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 1 pracę 
4.5  Należy wypełnić kartę zgłoszeniową zawierającą : imię i nazwisko autora pracy oraz 

jego wiek, kategorię,  imię i nazwisko rodzica, adres, numer telefonu oraz e-mail. 
4.6  Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który może wykorzystać je 

do celów promocyjnych, wystawienniczych etc. 



 

2 

 

5. Ocena prac 
 

5.1  Kryteria oceny prac: 
• Samodzielność i zgodność z tematyką konkursu, 
• oryginalność i sposób przedstawienia portretowanej osoby, 
• estetyka wykonania pracy. 
5.2  Konkurs ma charakter jednoetapowy.  
5.3  Prace zostaną ocenione przez 3 osobową komisję, powołaną przez organizatora 

konkursu. 
      5.4  Decyzja komisji ma charakter ostateczny 

 
6. Harmonogram konkursu 

 
6.1 Opisane na odwrocie prace powinny zostać dostarczone do sekretariatu  

 SCK ul. Chopina  101   do dnia 20 maja 2022. 
6.2 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  dnia 26 maja. Dokładną informację  

umieścimy na stronie internetowej organizatora sck.sochaczew.pl  oraz na FB.  
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie we wcześniejszym terminie.  

6.3. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w Galerii Trakt   
ul. Chopina 101 oraz na profilu Facebook SCK.   

 
7. Nagrody 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych 
 w konkursie.  
 


