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Konkurs Plastyczny  

na najciekawsze ilustracje do książki 

Gra w Szachy  

metodą doskonalenia człowieka 

 

Pod Patronatem Honorowym : 

Pana Władysława Ortyla 

Marszałka Województwa Podkarpackiego 


Regulamin 
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Cele konkursu:  

1. Wspieranie rozwoju talentów dziecięcych i młodzieżowych.  

2. Prezentacja osiągnięć dzieci i młodzieży. 

3. Wyłonienie prac do publikacji w książce – poradniku dla nauczycieli 

,,Analityczna metoda nauczania gry w szachy” Algierda Tarachowicza.  

4. Popularyzacja nauki gry w szachy jako narzędzia doskonalenia człowieka. 

Organizator:   

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu. 

Partnerzy:  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,  

Galeria SANOWA w Przemyślu, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, 

Sportowo Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu. 

Kategorie wiekowe:   

1. Uczniowie szkół podstawowych klas ,,O” oraz  I-III. 
2. Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI. 
3. Uczniowie gimnazjów. 
 

Techniki wykonania prac:  

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice (płaskiej lub przestrzennej). 

Publikacja prac w książce A.Tarachowicza dotyczyć będzie dwóch prac na okładkę - 

ilustracje w kolorze i kilkunastu prac wewnątrz książki – ilustracje czarno-białe. 

Zasady i termin nadsyłania prac :  

Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie jedną pracę. Każdą pracę należy 

czytelnie opisać podając: imię nazwisko autora, szkołę, dokładny adres, klasę, datę 

urodzenia, tytuł pracy i telefon do opiekuna lub nauczyciela, imię nazwisko opiekuna 

lub nauczyciela. 

Prace należy nadesłać lub dostarczyć w terminie do 28 lutego 2014 roku na adres :  

37-700 Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7a, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie Oddział w Przemyślu. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

Ogłoszenie wyników:   

Przewidywany termin  ogłoszenia wyników i wystawy pokonkursowej około 20 marca 

2014 roku.  

Uprawnienia – warunki dodatkowe organizatora: 



,,Edukacja przez Szachy w Szkołach Podkarpacia’’   
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu 

37-700 Przemyśl, ul. Kraszewskiego7a  Tel. 0-16/670 25 02, fax. 016 670 27 42 www. http://szachy.pcen.pl 
 
 
 

Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego 

regulaminu. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i przechodzą na 

własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego 

korzystania z prac zgłoszonych do konkursu w części lub całości. Z ich przetworzonej 

formy graficznej, fotograficznej, elektronicznej w celu publikacji, informowania  

o wynikach konkursu, reklamy konkursu lub do innych działań organizatora w tym 

promocji projektu ,,Edukacja przez Szachy w Szkołach Podkarpacia”.  

Wyłonienie zwycięzców:  

O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją. 

Komisję powołuje Organizator. Spośród zgłoszonych prac Komisja wyłoni po trzy 

prace w każdej kategorii wiekowej jako prace nagradzane oraz 7 prac do wyróżnienia. 

Ponadto Komisja zarekomenduje prace do publikacji w książce Algierda 

Tarachowicza.  Autorzy prac zarekomendowanych otrzymają egzemplarz książki  

po jej wydruku. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: inwencja twórcza  

i pomysłowość w zakresie przedstawiania tematu konkursu, atrakcyjność wizualna, 

estetyka pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. W konkursie zostaną 

przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe dla autorów prac, które zajęły trzy pierwsze 

miejsca. Ponadto autorzy prac, które zajęły miejsca od 4 do 10 otrzymają dyplomy  

i upominki. Dyplomy otrzymają również opiekunowie lub nauczyciele uczniów  

i wychowanków nagrodzonych oraz wyróżnionych. Szkoła – placówka oświatowa, 

która zgłosi najwięcej prac otrzyma zegar szachowy i komplet szachów. 

Osoby koordynujące konkurs :  

Dorota Kostka – nauczyciel doradca metodyczny. Tel.602463018, e-mail: 

kostian_mk@o2.pl 

Maciej Karasiński – nauczyciel konsultant. Tel.790313321, e-mail: 

mkarasinski@pcen.pl  

37-700 Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7 a. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie Oddział w Przemyślu. 

Uwagi końcowe: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas dostarczania. 
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