
 

 

KONKURS 
 

Organizatorzy XXV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej  

wspólnie z Katedrą Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie serdecznie zapraszają młodzież szkolną  

 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  

 

zachwyt – zainteresowania – nauka 

 

Tematem konferencji jest Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia. 

Rozwinięcie tej tematyki w formie szczegółowych zagadnień można znaleźć na stronie 

www.ptde.org. 

Chcielibyśmy, abyście poprzez swoje prace opowiedzieli o tym, jak dowiadujecie się 

o swoich mocnych i słabych stronach, co motywuje Was do uczenia się czegoś 

nowego, co inspiruje Was do poznawania samych siebie  i otaczającego Was świata. 

Zadaniem konkursowym jest realizacja tematu w formie: 

A. pojedynczego dzieła 

B. narracji wizualnej (poliptyk, komiks, cykl obrazów, rysunków, fotografii, film) 

w wybranej technice z zakresu rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej 

(rzeźba, płaskorzeźba, instalacja), grafiki warsztatowej lub komputerowej, 

fotografii, filmu. Dopuszczane są również techniki mieszane. 

Wielkość pracy rysunkowej, malarskiej, przestrzennej nie powinna przekraczać  1 m (dłuższy 

bok).  Komiks może obejmować maksymalnie 3 plansze (o formacie maks. A3). Cykle 

rysunkowe, obrazowe  i fotograficzne powinny składać się najwyżej z 3 części. Film może 

trwać do 3 minut. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, kategorii A lub B. 

 

Prace należy nadsyłać w terminie od 20 czerwca do 5 września 2019 r. na adres:  

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”. 

Prace mają być podpisane godłem (np. na odwrocie). Do pracy należy dołączyć zaklejoną 
kopertę, również oznaczoną tym samym godłem, z wypełnioną kartą zgłoszenia 
(w załączeniu) podpisaną przez uczestnika lub rodzica /opiekuna uczestnika konkursu 
(w przypadku jeśli uczestnik jest niepełnoletni).  
 

http://www.ptde.org/


 
Oceny prac i wytypowanie prac nagrodzonych dokona Kapituła konkursu. Po zakończeniu 
konkursu i wystawy pokonkursowej prace należy odebrać osobiście (w siedzibie organizatora) 
lub przez osoby upoważnione w terminie do 4 tygodni. Po tym terminie prace nieodebrane 
przechodzą na własność organizatora. Nie przewiduje się zwrotnej wysyłki prac.  
 

Dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). Administratorem 

danych jest Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  podczas inauguracji XXV 

Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej 19.09.2019 roku, która odbędzie się 

w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Romana 

Ingardena 6.  

Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej XXV 

Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej i opublikowane w galerii na stronie 

internetowej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Dla laureatów przewidziane 

są nagrody rzeczowe oraz dyplomy podpisane przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie 

i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.



 
KARTA  ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

zachwyt – zainteresowania – nauka  

 

Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek  

Adres, e-mail, nr telefonu 

uczestnika  lub rodzica/ 

opiekuna uczestnika 

niepełnoletniego (imię 

i nazwisko rodzica/ opiekuna) 

 

Nazwa i adres szkoły 
 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego: ................................................  
                                                                                                                                                         imię i nazwisko 

na udział w konkursie.  
 
 
................................................              .......................................................... 
miejscowość, data         podpis rodzica/ opiekuna 

 
Oświadczam, że jestem autorką/autorem prac podpisanych godłem ………………………………………… zgłoszonych do konkursu 
plastycznego. Nieodpłatnie i na czas nieokreślony przenoszę prawo reprodukowania pracy konkursowej w celach reklamowych, 
informacyjnych, wydawniczych i naukowych. Jednocześnie z chwilą akceptacji regulaminu przenoszę majątkowe prawa 
autorskie przynależne nieodebranym w terminie pracom na rzecz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. 
 

................................................              .......................................................... 
miejscowość, data         podpis autora 

 

................................................              .......................................................... 
miejscowość, data         podpis rodzica/ opiekuna 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych podopiecznego/dziecka dla celów 

niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 

j.t), oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), w tym publikacji danych osobowych w przypadku otrzymania nagrody lub 

wyróżnienia. 

 

................................................                    ……………...................................... 
miejscowość, data         podpis uczestnika lub rodzica/ opiekuna 


