
 

KONKURS PLASTYCZNY  
 

Temat: Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika 

I. Organizatorem konkursu jest Komitet Parady Dnia Konstytucji 3-go Maja przy Związku Klubów  
Polskich w USA.    
                                     
II. Cele konkursu:  
 
Uczczenie Roku 2023 ustanowionego jako Rok Mikołaja Kopernika.     
Rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności uczniów. Poszerzenie wiedzy o Mikołaju Koperniku –   
astronomie  i człowieku wielu talentów, który rozsławił Polskę w świecie. 
 
Klasy 1-7. Stworzenie ilustracji na temat: „Mikołaj Kopernik w mojej wyboraźni”  
 
Klasy 8-11. Stworzenie ilustracji w formacie tradycyjnym lub cyfrowym do słynnego powiedzenia o 
Mikołaju Koperniku: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię”. 
 
III. Adresaci konkursu: 
 
Konkurs umiejętności plastycznych skierowany jest do dzieci oraz młodzieży polskiego pochodzenia     
w wieku od 6 do 18 lat zamieszkałych w stanie Illinois, Wisconsin i Indiana. 
 
IV. Zasady konkursu 
 
Konkurs plastyczny przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: 
 
a)   Klasy: 1-7. Format pracy: max: A4. Technika: kredki, farby, mazaki, wycinanki. 
 
b) Klasy: 8-11.Technika dowolona: tradycyjna lub cyfrowa w formie prezentacji lub grafiki 
komputerowej.        
 
c) Prace mogą nadsyłać zarówno szkoły polonijne, jak i uczestnicy indywidualni.  
 
d) Każda ze szkół może zgłosić trzech uczestników w każdej kategorii. 
 
e) Prace wykonane w formacie tradycyjnym należy nadsyłać drogą pocztową do 15-go kwietnia 2023 
na adres: ZKP  5835 W Diversey Ave, Chicago, IL 60639, z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”. Każda 
praca musi być podpisana hasłem/pseudonimem.  Zaklejona koperta z hasłem powinna być przyklejona 
do pracy i zawierać dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa i adres szkoły oraz telefon kontaktowy 
do szkoły i telefon do rodziców/opiekunów oraz pisemna zgoda rodziców/opiekunów na zbieranie, 
przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów 
konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.  
 
f) Prace w formacie cyfrowym należy nadsyłać drogą e-mailowąna adres: konkurs.parada@gmail.com 
z informacjami jak wyżej.   
 



 
 
V. Organizacja i przebieg konkursu 
 
Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny zgłoszonych w terminie prac 
konkursowych i wyłoni laureatów nagród. 
 
VI. Nagrody 
 
1.  Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, a jej werdykt będzie ostateczny. 
2.  Wyłonieni lauraci zostaną powiadomieni o uzyskaniu nagród  telefonicznie. 
3.  Wręczenie nagród w obu kategoriach konkursowych odbędzie się podczas Bankietu Paradowego. 
  
••••• 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród. 
 

 
 
 
 


