
Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza przy ZSI w Słupsku 

oraz Galeria Małego Formatu serdecznie zapraszają do udziału w 

konkursie plastycznym dla dzieci w wieku szkolnym z klas IV-VIII SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH z województw pomorskiego i 

zachodniopomorskiego. 

Informacje o organizatorach: 

Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza przy ZSI w Słupsku to prężnie 

działająca szkoła, która powstała w 2003 roku. Przygotowuje uczniów do 

kontynuowania nauki na wyższych uczelniach artystycznych oraz do pracy w 

zawodach, w których wymagane są umiejętności plastyczne. Mimo licznych 

sukcesów, szkoła wciąż dba o rozwój. Wszystko po to, by zapewnić swoim uczniom i 

absolwentom jak najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie. 

Dodatkowe informacje: http://www.plastyk.slupsk.pl/ 

https://www.facebook.com/galeriaMALEGOformatu 

Galeria MAŁEGO formatu to galeria, która powstała w Liceum Sztuk 

Plastycznych na drugim piętrze.  

Przeznaczona jest dla uczniów Liceum Sztuk Plastycznych i kandydatów do szkoły. 

To autorski pomysł i inicjatywa nauczycielki specjalizacji artystycznych – Anny 

Wojcieszek. Galeria powstała we wrześniu 2019 roku. Działa równolegle- w szkole i 

w mediach społecznościowych. 

Dodatkowe informacje: https://www.facebook.com/galeriaMALEGOformatu 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego 

 

Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza przy ZSI w Słupsku oraz Galeria 

MAŁEGO Formatu zapraszają do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do 

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.  

Tytuł konkursu brzmi: „Duża sprawa w Małym Formacie”.  

http://www.plastyk.slupsk.pl/
https://www.facebook.com/galeriaMALEGOformatu
https://www.facebook.com/galeriaMALEGOformatu


Zachęcamy do wykonania kreatywnej pracy plastycznej inspirując się tematem 

konkursowym. Nie ma żadnych wymogów dotyczących przedstawionej treści. Jedyny 

wymóg to MAŁY FORMAT. 

 

WARUNKI KONKURSU: 

1. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych: 

a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

b) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych 

2. Określony jest tylko maksymalny format. W przypadku dzieła płaskiego –  

format A4. W przypadku pracy przestrzennej- 20cm/20cm/20cm. 

Technika dowolna, pod warunkiem, że dzieło przybiera postać fizyczną. Pliki 

graficzne nie będą uwzględniane.   

3. Na odwrocie należy podpisać pracę i wpisać wiek autora oraz dołączyć 
załącznik nr 1 do niniejszego konkursu (załącznik dostępny tutaj- 
http://plastyk.slupsk.pl/files/zalacznik_1.pdf) !!!! 
 

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania swojej pracy. 

Prace należy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2021 roku na adres szkoły: 

Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza  

ul. Koszalińska 9 

76-200 Słupsk 

z dopiskiem „Galeria Małego Formatu - konkurs” 

 

Do dzieła! 

 

Prace oceni profesjonalne jury powołane przez Dyrektora Szkoły do dnia 6 maja 

2021 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami. Wyniki 

konkursu wraz z informacjami o wernisażu prac i przyznanych nagrodach będą 

ogłoszone na stronie internetowej http://www.plastyk.slupsk.pl/ oraz na profilu FB 

„ZSI Słupsk” 

w terminie do 18 maja 2021 r.  

http://plastyk.slupsk.pl/files/zalacznik_1.pdf
http://www.plastyk.slupsk.pl/


Prace nie będą odsyłane do autorów. Prace, które nie znajdą się na wystawie można 

odebrać podczas rozdania nagród lub do 1.06.2021r. Prace, które nie spełniają 

wymogów regulaminu i nie zawierają wszystkich informacji, nie będą oceniane przez 

komisję konkursową. 

 

NAGRODY 

1. Konkurs zakończy się wystawą wyróżnionych prac w Galerii Małego Formatu w 

dwóch formach: 

 stacjonarnej – na terenie Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza w 

Słupsku – w Galerii Małego Formatu 

 i internetowej: na fanpage’u GMF pod adresem: 

https://www.facebook.com/galeriaMALEGOformatu 

2. Autorom prac wyróżnionych zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci 

artykułów plastycznych i szkicowników.  

3. Laureaci otrzymają również dyplomy za udział w w/w konkursie. 

4. Uczniom wyróżniającym się z klas IV-VI (pierwsza kategoria) zostaną wręczone 

zaproszenia na jednodniowe warsztaty, które odbędą się w czerwcu, a 

prowadzone będą przez artystów plastyków z Liceum Sztuk Plastycznych. 

5. Wybranych uczestników konkursu z klas VIII zaprosimy na dodatkowe warsztaty (o 

terminie powiadomimy w późniejszym terminie). 

https://www.facebook.com/galeriaMALEGOformatu

