
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie 

ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem: 

 „ Malarskie portrety radzionkowskiego ogólniaka” 

  

Cele konkursu: 

 kształtowanie właściwych postaw i wzorców kulturowych wśród młodzieży naszego liceum; 
 rozszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju i przemian szkolnictwa w okresie 70-lecia istnienia 

radzionkowskiego liceum; 
 wykorzystanie różnych technik malarskich jako swobodnej formy obrazowania plastycznego; 
 rozwój zainteresowań plastycznych młodzieży zintegrowanych z wiedzą historyczną. 

 Warunki uczestnictwa: 

  

Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w 
Radzionkowie: 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką malarską (temperową, akwarelową, 
olejną, akrylową, pastelową,  kolorowymi tuszami)  pracy plastycznej obrazującej wizje liceum w Radzionkowie 
i jego przemiany na przestrzeni lat - od czasu założenia szkoły. Tematem pracy  mogą być uczniowie na 
przestrzeni lat, grono pedagogiczne, zmieniające się oblicze szkoły (wyposażenie pracowni, rozbudowa szkoły, 
mundurki (stroje) uczniów, ważne wydarzenia z życia szkoły). Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w 
wybranej technice malarskiej na formacie minimum A3 lub większym (max. A0). Prace nie mogą być wykonane 
grupowo. Dopuszczalne podłoża malarskie: karton (brystol), płótno (blejtram), tektura. Autor nadaje swojej 
pracy tytuł związany z przedmiotem konkursu. Formy realizacji tematu: obraz realistyczny. 

 

Termin składania prac : 31 maja  2022 r. 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Liceum Ogólnokształcącego (sala nr 38). 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun 
prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i  przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz 
utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych 
przez Organizatorów w zgodzie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnik konkursu lub w 
przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa 
majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego 
rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a 
także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu 
przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Prac nagrodzonych szkoła nie zwraca. 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że uczestnik konkursu oświadcza, iż nie naruszają one 
praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów 
niniejszego Regulaminu. 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

  

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. 

Fundatorem nagród są Organizatorzy. 

  

W holu Liceum Ogólnokształcącego czynna będzie pokonkursowa wystawa wyróżnionych prac. 

 

 


