
 

Regulamin 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – “Spojrzeć prawdzie w oczy” 

1. Konkurs organizowany jest przez stowarzyszenie Pravda (zwane dalej Organizatorem). 
 

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do uczniów klas 4-8. 
 

3. Zadaniem konkursowym jest praca plastyczna interpretująca temat konkursu, czyli 
“Spojrzeć prawdzie w oczy” przy pomocy dowolnych technik plastycznych i narzędzi 
(również komputerowych). 

 
4. Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół podstawowych do zbadania tematu 

fałszu i prawdy (w świecie rzeczywistym i wirtualnym), krytycznego myślenia, obalenia 
powielanych mitów oraz znalezienia nieoczywistych odpowiedzi na pytanie czym jest 
prawda. Temat “Spojrzeć prawdzie w oczy” ma zachęcić uczniów do krytycznego 
spojrzenia na (przykładowo) ogrom informacji w internecie, zjawisko fake news czy 
nieprawdziwe informacje np. w tematyce zdrowia lub zmian klimatycznych. 

 
5. Przedmiotem oceny konkursowej będzie (stworzona lub wydrukowana) praca na 

papierze wykonana dowolną techniką plastyczną w dowolnym formacie. 
 
6. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę (praca w formie dyptyku, tryptyku jest 

rozumiana jako jedna). Każda praca może mieć wyłącznie jednego autora. 
 

7. Prace rozpatrywane są w dwóch kategoriach wiekowych: 
a. klasy 4-6; 
b. klasy 7-8. 

 
8. Prace należy przesyłać pocztą na adres siedziby Organizatora (Stowarzyszenie Pravda, 

ul. Juliusza Fucika 15, 02-939, Warszawa) oraz podpisać imieniem, nazwiskiem i 
reprezentowaną placówką (przykładowo: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w 
Piątku). Prace powinny być zabezpieczone na czas przesyłki. 

 
9. Wysłanie pracy należy zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej Organizatora: www.pravda.org.pl/konkurs-plastyczny. 
 

10. Termin wysyłania prac i uzupełniania formularza zgłoszeniowego upływa 1. kwietnia 
2021 r. o godzinie 12:00.  

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej eliminacji prac niespełniających 

warunków konkursu. Własność dostarczonych prac przechodzi na Organizatora 
konkursu. 
 

12. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach. O przydziale nagród 
każdorazowo decyduje Organizator. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane stronie internetowej Organizatora: 
www.pravda.org.pl/konkurs-plastyczny. 

 
13. Jury powołane przez Organizatora ogłosi swój werdykt w terminie do 30 kwietnia 2021 

roku. Ogłoszenie wyników oraz zaproszenie na wernisaż (offline lub online - w 
zależności od sytuacji pandemicznej) oraz wystawę pokonkursową zamieszczone będą 
na stronie: www.pravda.org.pl/konkurs-plastyczny. 
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14. Organizator nie zwraca kosztów związanych z wysyłką prac konkursowych oraz 

ewentualnym pobytem i przyjazdem uczestników na wystawę pokonkursową. W 
przypadkach szczególnych prosimy o kontakt na mail kontakt@pravda.org.pl. 
 

15. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę sposób interpretacji tematu, interesujący 
dobór środków artystycznego wyrazu oraz koncepcję realizacji plastycznej/graficznej. 
Werdykt jury jest jednoznaczny i niepodważalny. 

 
16. Złożenie pracy do konkursu oznacza zgodę uczestnika (oraz opiekuna prawnego w 

przypadku osób niepełnoletnich) na: 
a. bezpłatne wykorzystanie jego pracy plastycznej do stworzenia ekspozycji 

pokonkursowej oraz na umieszczenie jej w przestrzeni publicznej, w tym w 
internecie, w ramach promocji konkursu i realizacji zadań statutowych 
stowarzyszenia 

b. akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 
 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 
 
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na mail: kontakt@pravda.org.pl 
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