
REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO „POKÓJ-PRZYJAŹŃ-ESPERANTO” 

Rozdział I Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Niniejszy regulamin konkursu rysunkowego określa: 

 1. Organizację i przebieg konkursu.  

2. Zakres tematyczny prac konkursowych. 

 3. Sposób rozstrzygnięcia konkursu. 

Rozdział II 

Organizacja i przebieg konkursu.  

§ 1. 

 1. Konkurs rysunkowy organizowany jest przez Esperancki Klub „AMIKECO” w 

Andrychowie. 

2. Konkurs rysunkowy przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych . 

3.Cele i zadania  

Esperanto jest językiem międzynarodowym, który stworzył  lekarz Ludwik 

Zamenhof. Nazwa „Esperanto” pochodzi od pseudonimu, pod którym 

Zamenhof opublikował swoją „Unua Libro” („Pierwsza Książka”) w roku 1887. 

W tej książce, twórca przedstawił bazę języka w 16 gramatycznych regułach. 

Symbole esperanta: flaga i gwiazda. Zieleń oznacza nadzieję, biały pokój i 

neutralność, pięcioramienna gwiazda pięć kontynentów.  Esperantyści mają 

własny hymn „La espero” (Nadzieja). Słowa hymnu napisał Ludwik Zamenhof 

Pokój, Przyjaźń to najbardziej aktualne sprawy. 

 

§ 2.  

1. Najlepsze prace rysunkowe z każdej szkoły przesłane do Organizatora, 

zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.  



2. Nadesłane prace zostaną poddane klasyfikacji z uwzględnieniem podziału na 

dwie kategorie szkolne: szkoła podstawowa -klasa 1-3, klasa 4-8 . 

3. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w następujących grupach 

szkolnych: I grupa – uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej; II grupa – 

uczniowie klasy IV – VIII szkoły podstawowej;  

4.Kazda praca konkursowa z tyłu powinna zawierać informację:  nazwa  szkoły, 

klasa, imię i nazwisko 

Rozdział III Zakres tematyczny prac konkursowych. 

§ 1. 

 1. Tematyka prac konkursowych „Pokój-Przyjaźn-Esperanto” 

2. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, 

malowanie na tkaninie. Format prac konkursowych – A3. 

3. Prace należy przesłać w terminie do dnia 05 października br., 

 na następujący adres:  

ESPERANTO- Andrychów , skr.poczt. 30, 34-120 ANDRYCHÓW 

Lub złożyć osobiście w Domu Kultury, Andrychów, ul.Szewska 7 

Rozdział IV Wystawa Prac. 

§ 1. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wystawa prac odbędzie się w Domu Kultury w 

Zagórniku w dniu 21 października 2022 r.  

Na zwycięzców czekają nagrody książkowe i upominki. 

 

 


