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Uczniowie prezentują sobie nawzajem swoje rodzinne miasta.  
Aby poznać to, co mają one wspólnego i czym się różnią, szkoła 
Hanseschule i miasto hanzeatyckie Attendorn ogłaszają konkurs 
plastyczny w miastach partnerskich.                            
Patronat nad projektem objął Konsulat Generalny RP w Kolonii.  
Uczestnicy mają za zadanie przedstawić swojego miasto z różnych 
perspektyw.  
Małe dzieła sztuki mają przedstawiać nie tylko popularne motywy,      
ale także niepozorne detale, które najpierw trzeba 
odkryć.Nadesłane prace zostaną ocenione przez wybranych 
jurorów.  
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Każde miasto ma wiele twarzy i obliczy. Jego historia jest ważną częścią 
naszego codziennego życia, poznajemy je z coraz to innych, nowych 
perspektyw. 
 

Są to dzielnice, ulice, budynki publiczne, nasze szkoły i nasze bliskie 
otoczenie.  
Miejsce, w którym znajduje się nasz dom, gdzie żyją nasze rodziny, sąsiedzi 
i przyjaciele. Te właśnie miejsca i związane z nimi ludzie oraz tradycje 
kształtują nasze miasto i nadają mu niepowtarzalny charakter. 
 

Od dwóch lat istnieje partnerstwo między naszymi miastami.  
Każde z tych miast wygląda inaczej, ma swój własny charakter. 
Poprzez udział w konkursie zaprezentujemy nasze rodzinne miasta w 
sposób wizualny, artystyczny - bez słów. 
 
 

Uczestników konkursu obowiązują następujące zasady: 
  

- Dozwolone są następujące techniki: rysunek, malarstwo, druk, kolaż i 
techniki mieszane.  
- Praca ma być wykonana na podłożu z litego papieru, kartonu lub tektury 
(format Din A 3, nie zwijać, nie zaginać, nie oprawiać!).  
- Motywy mogą być oparte na własnoręcznie wykonanych zdjęciach, 
ilustracjach z książek i czasopism, Internetu i szkicach wykonanych w 
plenerze.  
 

Nadesłane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w 
ratuszu w Attendorn.  
Pięcioosobowe jury złożone z artystów i ekspertów reprezentujących życie 
publiczne wybierze najlepsze prace, które następnie zostaną nagrodzone.   
Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formie katalogu, kalendarza, 
edycji pocztówkowej lub w formie kolażu jako plakat.  
 

Praca młodych artystów z Attendorn będzie filmowana na poszczególnych 
etapach. Byłoby nam bardzo miło, aby takie ujęcia filmowe w miarę 
możliwości powstały również w Rawiczu. 
Film z zebranych materiałów wideo będzie cenną dokumentacją nie tylko 
samych prac, ale także procesu ich powstania. Film ten zostanie 
zaprezentowany na odpowiednich kanałach mediów społecznościowych 
oraz na stronach internetowych obu miast. 
 

 



!

(Ten formularz należy wypełnić po zarejestrowaniu się do udziału w konkursie). 
 
Dane przekazane przez odpowiedzialnego nauczyciela: 
 
Bez numeracji na tym formularzu i na odwrocie nadesłanej pracy nie ma 
możliwości uwzględniania jej w konkursie 
 
Szkoła: 
Nauczyciel: 
Uczestnik: 
Wiek: 
Klasa: 
Kategoria wiekowa (proszę zakreślić) 
o 6 - 8 lat 

o 9 -12 lat 

o 13 -15 lat 

o 16 -18 lat 
Numer pracy w klasie: 
Temat obrazu, ewentualnie małe objaśnienie jego treści (opcja dowolna): 
 
 
Oświadczenie opiekunów prawnych / rodziców: 
 
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w konkursie plastycznym  
 
mojej córki / mego syna ...........................................................................................  
                                          imię i nazwisko (pismo drukowane) 
 
Wyrażam również zgodę na nazywanie i przetwarzanie prac do użytku 
analogowego i cyfrowego oraz do publikacji w katalogu, kalendarzu, jako edycji 
pocztówek oraz innych mediów drukowanych jak również na prezentację online i 
dokumentację filmową, np. na stronach internetowych obu miast partnerskich. 
 

 
_________________________________________________________________ 
Data                                                                               podpis opiekuna prawnego 



Warunki uczestnictwa: 

- Każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa z Attendorn i z Rawicza  
jest upoważniona do uczestnictwa w konkursie. 

- Nadesłane prace nie mogą być starsze niż 2 lata i muszą być zgodne z 
warunkami konkursu. 

- Udział w konkursie oznacza zgodę na:  
przetwarzanie prac do użytku analogowego i cyfrowego, np. do publikacji  
w katalogu, kalendarzu, jako wydania pocztówkowego, wykorzystanie przez  
inne media drukowane, jak również w celu prezentacji online. Ponadto do  
pracy musi zostać załączone oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego 
(patrz formularz). 

- Każda praca powinna zawierać na odwrocie: numer, imię i nazwisko 
uczestnika, nazwę szkoły, klasę i kategorię wiekową.   

- Szkoła biorąca udział w konkursie przekazuje ponumerowane prace,  
z załączeniem odpowiedniej listy umożliwiającej jednoznaczne 
przyporządkowanie pracy autorowi (w porównaniu z formularzem)   

- Jury złożone z ekspertów wybierze najlepsze prace w każdej kategorii  
wiekowej. Zwycięzcy otrzymują nagrody dostosowane do ich wieku. 

- Prace mogą zostać zwrócone po zakończeniu projektu. 

Zgłoszenie do udziału w konkursie prosimy nadesłać do końca wakacji letnich 
na podany poniżej adres mailowy: 

halina.boehm@hanseschule-attendorn.de   


