
  

raków nad Wisłą. 

 
„Rok rzeki Wisły to święto wszystkich, którym sprawy wiślane są bliskie – zarówno wiślanych wodniaków, 
którzy starają się z pietyzmem odtwarzać tradycyjne łodzie i flis rzeczny, miłośników przyrody wiślanej, 
którzy dbają o zachowanie w możliwie naturalnym stanie siedlisk roślin i zwierząt,  a także żeglugowców, 
którzy chcieliby choćby częściowego przywrócenia roli Wisły jako ekonomicznego i ekologicznego szlaku 
transportowego, szlaku turystycznego. Wisła - zmienna, niepowtarzalna, bogata w krajobrazy ciekawe 
o każdej porze roku dostarcza również twórcom wyjątkowy materiał do utrwalenia w formie artystycznej.” 
Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z Krakowa i okolic do udziału 

w konkursie plastyczno – literackim „Kraków nad Wisłą”. 

Cele konkursu: 

- Propagowanie idei Roku Rzeki Wisły. 

- Pobudzenie aktywności twórczej młodzieży.  

- Wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży chęci poznawania regionu. 

- Poprzez działalność artystyczną zwrócenie uwagi na problemy pejzażu nadwiślańskiego 

oraz inspirowanie postaw ekologicznych i społecznych. 

Organizator: Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, os. Niepodległości 19, 31-862 Kraków 
 
Terminy: 
- Termin zgłaszania prac (osobiście lub pocztą) upływa 31 marca 2017 roku. 
- Finał konkursu odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku.  
 
Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:  
Dla uczniów klas I – III: 
Konkurs plastyczny: „Kto mieszka nad Wisłą?” 
Format prac: A3. Techniki malarskie: pastele, farby. 
Konkurs literacki: „Nadwiślańska mruczanka”  
(krótka forma poetycka inspirowana mruczankami Kubusia Puchatka) 
Dla uczniów klas IV – VI: 
Konkurs plastyczny: „Nadwiślańskie pejzaże i weduty”. 
Format prac: A3. Techniki malarskie: pastele, farby. 
Konkurs literacki: „Przygoda nad Wisłą” 
Opowiadanie – maksymalnie 4 strony A4. 
 
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac. 
 
Prace powinny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie na odwrocie pracy – praca 
plastyczna lub na stronie tytułowej – praca literacka): nazwę konkursu, pełne imię i nazwisko autora pracy, 
wiek autora pracy, tytuł pracy, nazwa i adres szkoły, adres mailowy lub telefon uczestnika  i nauczyciela 
prowadzącego. Do pracy należy tez dołączyć Kartę zgłoszenia (w załączeniu) podpisaną przez rodzica/ 
opiekuna uczestnika konkursu. 
 
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Krakowie. 
 
Dane Uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 
133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych 
w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. 
 
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury, powołane przez Organizatora.  
Informacja o wynikach zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz przekazana mailowo do szkół 
finalistów.  
 


