
REGULAMIN X  KONKURSU PLASTYCZNEGO im. JANA  MATEJKI 

McHenry,  ILL  2014/15 
 
Polska Szkoła im. Jana Matejki zaprasza wszystkich uczniów polskich szkół 
sobotnich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Konkurs odbędzie się 
w 4-ech grupach wiekowych: 
 
I grupa        - uczniowie od przedszkola do lat 7-u. 
II grupa    - uczniowie od 8 do lat 12-stu                         
III grupa    - uczniowie od 13 do lat 17-stu 
IV grupa    - dorośli/ nauczyciele, rodzice, byli uczniowie polskich szkół/ 
 
Tematyka prac: 
  
Grupa I     - „ Barwny motyl” i „ Do lasu na jagody” 
Grupa II    - „ Polskie lasy i puszcze” i Kraina mojej wyobraźni” 
Grupa III    - „ Polskie laki” i „ Sen nocy letniej” 
Grupa IV    -„ Zamki i dworki w Polsce” i „ Nasze polskie morze” 
 
Grupa III i IV – prace musza być wykonane na płótnie 
 
Wymiary prac: 
    nie mniejszy niż 11"x, 8.5”/ czyli/ 28 cm x 22cm 
    nie większy niż 40” x, 28” czyli 100cm x 70cm      
 
Technika wykonania: 
    malarstwo- dowolność: olej, akwarela, akryl, tempera, kolaż itp. 
    rysunek - kredki, pastele, itp. 
 
W tym roku poszerzamy technikę i rodzaj prac o grafikę komputerowa i prace 
malowane na szkle. Dodatkowo wprowadzamy także fotografikę. Nowe 
rodzaje prac musza posiadać te same wyżej wymienione wymiary jak prace 
na płotnie.  
Tematyka nowych prac jest taka sama jak dla grupy III lub IV. 
Prace będą oceniane jako osobna grupa lub dołączone do kategorii 
wiekowych, w zależności od  ilości nadesłanych prac. 
 
Nagrody:/ grupa I, II,/ 
    I miejsce    - $ 50.00 + przybory malarskie 
    II miejsce    - $ 30.00   + przybory malarskie 
    III miejsce    - $ 20.00   + przybory malarskie 
    Wyróżnienia: nagrody książkowe, albumy, zestawy do malowania 
Grupa  III 
    I miejsce        - $ 100.00 + przybory malarskie 



    II miejsce      - $   75.00 + przybory malarskie 
    III miejsce     - $   50.00 + przybory malarskie 
    Wyróżnienia 
Grupa IV         - nagrody specjalne 
 
Nagrody pieniężne będą uzależnione od ilości sponsorów i wysokości donacji. 
 
Każda szkoła może przysłać po 4 prace z każdej grupy wiekowej do 18 lutego 
2015 roku/ w przypadku przesłania większej ilości prac, pozostałe zostaną 
automatycznie zdyskwalifikowane/.  Prace proszę przesłać na adres: 
 
Polska Szkoła im. Jana Matejki 
26166 N. Orchard Rd.             
N. Barrington, IL 60010 
USA 
 
Prace nie mogą być podpisane imieniem, nazwiskiem ani nazwą szkoły. Na 
odwrocie należy podać hasło/pseudonim lub symbol/ oraz wiek uczestnika. 
Pozostałe informacje należy podać w załączonej aplikacji i w zaklejonej 
kopercie, opatrzonej tym samym, co praca hasłem. Jeżeli prace nie będą 
spełniały wymagań regulaminu lub zostaną nadesłane po terminie, nie 
zostaną dopuszczone do konkursu. 
Prosimy również nie łamać ani nie zginać prac. 
Prace nieestetyczne, naderwane , na zwyklych kartkach z zeszytu również 
zostaną zdyskwalifikowane.  
Prace oraz karty zgłoszeń musza być nadesłane w tym samym czasie. 
 
Komisja zbierze się w dniu 21 lutego. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie 
nagród odbędzie się w naszej szkole 7-ego marca o godz. 11: 00AM pod 
adresem 1407 N Richmond, McHenry  IL. 
Szkoły, do których uczęszczają laureaci,a także sami laureaci zostaną 
powiadomieni droga internetowa lub telefonicznie o wynikach konkursu. 
Laureat musi być obecny podczas rozdania nagród, w przeciwnym razie 
nagrody przejdą na następny rok. Nie dotyczy to laureatów spoza stanu 
Illinois/ z wyjątkiem Indiany i Wisconsin/. Nieobecnym zostaną wysłane 
dyplomy.  
Na Gale rozdania nagród zapraszamy wszystkich uczestników, którzy oprócz 
dyplomu będą mogli zaprezentować własną prace i otrzymają nagrody 
pocieszenia. 
Wszystkie nadesłane prace stają się własnością Szkoły im. Jana Matejki. 
 
Z okazji  naszego  jubileuszu  będzie  również  wiele niespodzianek,  na które  
serdecznie  zapraszamy miłośników  sztuki. 
   


