
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu ogłasza: 

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 

„Z moich stron. Życie zwierząt” 

skierowany do dzieci i młodzieży 

województwa kujawsko-pomorskiego i Wileńszczyzny 

 

Cel: 

 Rozwój polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie sztuk plastycznych, 

 Promocja europejskich wartości artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży, 

 Propagowanie wiedzy o faunie charakterystycznej dla obszaru województwa kujawsko-

pomorskiego i Wileńszyzny. 

 

Zadanie: 

Kompozycja malarska pt. „Życie zwierząt”  

Malarze! Postarajcie się w barwny sposób przekazać swoją wiedzę o zwierzętach, które Was 

otaczają. Niektóre, udomowione, żyją z nami jak członkowie rodziny. Inne, wolne i dzikie, 

zachwycają nas swoją zwinnością, prędkością, biegiem i lotem. Żeby je poznać musimy czytać, 

oglądać filmy, fotografie, bo ich aktywność jest nieuchwytna dla zwykłego człowieka.  

W powietrzu, na lądzie, w wodzie i pod ziemią dzień i noc, toczy się życie zwierząt. 

 Co o nich wiecie? Czy żyją w stadzie czy samotnie, w jakim otoczeniu?  

Czy są z nami o każdej porze roku, jak wychowują młode? Jakich mają naturalnych wrogów 

i przyjaciół? A czy człowiek jest ich przyjacielem, czy im zagraża? 

Malujcie, niech każda praca oddaje nieustanny ruch, którym tętni serce przyrody. 

Powodzenia!  
 

Wymagania formalne: 

 Format: A3 i większy (bez oprawy), 

 Techniki TYLKO MALARSKIE (farby plakatowe, akryl, tempera, akwarela i pastele olejne, 

tusze oraz mieszane), 

 Opis na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek autora, tytuł, nazwa i adres szkoły 

lub placówki, telefon i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela, 

 Ocena prac: przegląd profesjonalnego jury w grupach wiekowych:  

7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat. 

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2023 roku 

 Adres organizatora: 

 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza 

 Rynek Staromiejski 7 

 87-100 Toruń, Polska 

 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora 

 

RODO: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie pracy, wykorzystanie 

wizerunku i danych autorów, placówek; zawartej w klauzuli zamieszczonej na 

www.domharcerza.torun.pl. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora 
 

 

Patronat: 


