
III GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 

„Postimpresjonizm - obrazy Vincenta van Gogha”. 

 

I. Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem oraz Centrum 

Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu 

II. Cele konkursu: 

- popularyzacja tej kategorii artystycznej wśród dzieci i młodzieży 

- rozwijanie twórczej aktywności plastycznej 

- rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia 

- konfrontacja osiągnięć młodzieży uzdolnionej w tej dziedzinie sztuki 

- wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli, 

instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. 

III. Uczestnicy: 

2 osoby ze szkoły z podziałem na kategorie  

- jedna osoba z klas IV -V (kategoria I), 

- jedna osoba z klas VI - VIII (kategoria II).  

IV. Temat konkursu: 

Zadaniem ucznia jest wykonanie pracy plastycznej naśladującej styl malowania 

jakim posługiwał się Vincent van Gogh. Praca ta ma być wykonana w technice 

farby plakatowej. Nie kopiujemy jego dzieł, ale naśladujemy styl malarski, 

dlatego temat jest dowolny. 

Nurt ten wykształcił się we Francji na przełomie XIX i XX wieku. Często 

uznaje się, że rozpoczął się on po ostatniej wystawie impresjonistów w 1886 

roku, zaś jego koniec wyznaczyła pierwsza wystawa fowistów w roku 1905.  

Malarstwo postimpresjonistyczne charakteryzowało się zastosowaniem 

podobnych do impresjonizmu zasad w kolorystyce obrazów, odrzucono jednak 

zasadę mimesis – wiernego naśladownictwa natury. Postimpresjoniści uważali, 

że obraz nie powinien dokładnie odwzorowywać rzeczywistości, a raczej być 

czymś bardziej autonomicznym, wyjątkowym. Obrazy postimpresjonistyczne 



zawierały w sobie większy ładunek emocjonalny i bardzo duży koloryt, za to 

mniej istotna była w nich gra świateł. Nacisk położony był już nie na dosłowne 

ukazanie ulotności danej chwili, czy wycinka rzeczywistości, ale na 

przedstawienie odczuć i stanów ducha towarzyszących artyście. Twórczość 

postimpresjonistyczna opierała się na większej niż w impresjonizmie ekspresji 

oraz na uwolnieniu z jakichkolwiek norm. 

Do malarzy-postimpresjonistów należeli m.in.: 

- Vincent van Gogh („Słoneczniki”) 

- Georges Seurat („Kąpiel w Asnieres”) 

- Paul Cezanne (“Kuszenie św. Antoniego”) 

- Paul Gauguin (“Jeźdźcy na plaży”) 

- Henri de Toulouse-Lautrec („Stajenny z parą koni”) 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

- indywidualne wykonanie przez ucznia jednej pracy 

- format A2 (42x60) 

- prace przechodzą na własność organizatora 

- Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przekazanie przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych 

– uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych 

danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również w mediach i 

materiałach promocyjnych organizatora. 

VI. Termin: 

05 maja 2022 roku (czwartek) w sali widowiskowej w budynku Centrum 

Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu 

Czas trwania: 9.00 – 12.00 (malowanie prac), po wykonaniu prac ocena i 

rozdanie nagród. 

VII. Komisja oceniająca: 

- w skład komisji wejdą: przedstawiciele placówki organizującej konkurs, 

nauczyciele plastycy, artyści plastycy 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/81929-henri


- osoba odpowiedzialna za konkurs: Janina Hawryła – Naglak, Krzysztof Kula 

- prace będą oceniane w kategoriach wiekowych IV – V, VI-VIII. 

VIII. Organizatorzy konkursu przyznają autorom prac nagrody i wyróżnienia 

w formie rzeczowej oraz dyplomy. 

UWAGA! 

Uczniów należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e- mail szkoły: 

sp1ciche@czarny-dunajec.pl  do 25 kwietnia br., z dopiskiem „Konkurs - 

Postimpresjonizm - obrazy Vincenta van Gogha”.  

Organizator zapewnia materiały potrzebne do wykonania prac (farby plakatowe, 

arkusz papieru, ołówki, gumki do mazania). Można zabrać swoje farby, jeśli 

ktoś sobie życzy np. farby akrylowe.  

Organizator zapewnia też drobny poczęstunek. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie, w którym 

będziemy mogli zobaczyć prawdziwe oblicze mistrzów 

pędzla. 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Mojego dziecka ……………..………………………………  
                                                                               (imię i nazwisko ucznia) 
na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w 

Cichem, Ciche 152, 34-407 Ciche, w celu udziału ucznia w III Gminnym Konkursie Plastycznym 

pt. „Postimpresjonizm - obrazy Vincenta van Gogha”. 

                             

              Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego ………..…………………………. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cichem, Ciche 

152, 34-407 Ciche, tel. 182658128 adres e- mail: sp1ciche@czarny-dunajec.pl reprezentowana przez Dyrektora 

Szkoły Pana Krzysztofa Kulę. 

 
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych Wiesław Kowalski, tel. 575-001-147, e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja III Gminnym Konkursie Plastycznym pt. 

„Postimpresjonizm - obrazy Vincenta van Gogha”. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne. 

 
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do 

danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo 

UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również odwiedzający stronę internetową: 

http://zs1-ciche.pl/, https://www.facebook.com/SP1Ciche/. 

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji III Gminnym Konkursie Plastycznym pt. 

„Postimpresjonizm - obrazy Vincenta van Gogha”. 

 

7. Ma Pan/Pani prawo: 
- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1   RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego ………..…………………………. 


