
 

 
 
 
OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY 

 

,,Wędrówki z plecakiem kolorowym szlakiem” 
 

 REGULAMIN  
 

ORGANIZATORZY:  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK 
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Oskard’’ w Tychach 

 
PATRONAT PRASOWY: „Gościniec” - kwartalnik Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego 
 
TEMAT KONKURSU:  ,,Wędrówki z plecakiem kolorowym szlakiem” 
Temat tegorocznej edycji konkursu ma nakłonić młodych artystów, do zatrzymania na 
papierze radosnych chwil spędzonych podczas wypoczynku na łonie natury. Niezależnie 
od  pory  roku  spacery  i  wędrówki  wspólnie  z  rodziną dają wiele  okazji  do  podziwiania  
otaczającej nas przyrody i dostrzeżenia jej piękna. Soczysta zieleń wiosennych drzew, 
światło odbite od tafli jeziora podczas upalnego lata lub barwna mozaika jesiennych liści 
na górskim szlaku udowadniają nam jak ogromną wielobarwnością wyróżnia się świat 
natury. Szlaki i ścieżki przemierzane o wschodzie lub zachodzie słońca, rodzinne spacery 
brzegiem morza, czy biwaki nad jeziorem zapisują się w naszej pamięci i mogą stać się 
inspiracją do przełożenia ich na język plastyki. 
Liczymy, że Wasze prace pokażą nam polską przyrodę pełną koloru, piękna i radości. 
Radości, którą daje wędrowanie w towarzystwie bliskich kolorowymi szlakami przygody. 



WARUNKI KONKURSU 
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat (I - VI klasa). 
 
Prace w formacie A3 mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, 
malarskiej i graficznej lub wyklejane papierem czy tkaninami (za wyjątkiem materiałów 
sypkich). Jedna szkoła, placówka kulturalna, opiekuńcza lub inna instytucja może 
przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac. 
 
Na odwrocie każdej pracy prosimy o podanie danych autora i placówki czy instytucji tj.: 

· imię i nazwisko autora, 
· wiek autora i kategoria, 
· adres, numer telefonu oraz e-mail koła, oddziału PTTK, placówki oświatowo-

kulturalnej, szkoły lub instytucji, 
· imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego. 

 
Uwaga: opis prac powinien być wykonany w formie wydrukowanej metryczki lub 
wyraźnie zapisany drukowanymi literami. 
Prace opisane inaczej nie będą uczestniczyć w konkursie. 
Termin składania prac upływa 15 października 2015 r. (decyduje data stempla 
pocztowego). 
 
Nagrody będą przyznane przez jury powołane przez organizatorów w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
   I kategoria 6-9 lat (I, II, III klasa) 
   II kategoria 10-13 lat (IV, V, VI klasa) 
Za zajęcie pierwszego miejsca autor otrzymuje nagrodę w postaci pobytu w wybranym 
schronisku lub stanicy wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dla 
rodziny 3-osobowej w uzgodnionym terminie (1 nocleg + śniadanie) oraz nagrodę 
rzeczową i pamiątkowy dyplom. Za zajęcie miejsc od drugiego do szóstego przyznane 
zostaną nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Przewiduje się również przyznanie 
dyplomów dla opiekunów laureatów konkursu. 
 
Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: 
   Zarząd Główny PTTK 
   ul. Senatorska 11 
   00-075 Warszawa 
z dopiskiem – Konkurs Plastyczny ,,Wędrówki z plecakiem kolorowym szlakiem”. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie 
przesyłki. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2015 r. 
Termin spotkania laureatów i wręczenia nagród: grudzień 2015 r. 
Na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie 
wystawy pokonkursowej zaprosimy laureatów w grudniu 2015 r. 
Prace nadesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatorów i nie będą zwracane. 
Redakcja „Gościńca” zastrzega sobie prawo bezpłatnej publikacji wybranych, 
wyróżnionych prac. 


