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KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„SZTUKA PRZEMYSŁU,  

PRZEMYSŁ W SZTUCE” 
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Organizatorem konkursu plastycznego „Sztuka przemysłu, przemysł w sztuce”, zwanego dalej 

„konkursem” jest PGO S.A. zwana dalej „Organizatorem. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci pracowników: 

 

 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. Uczestnicy podzieleni są na 

cztery grupy wiekowe. Każda z grup wiekowych posiada odrębne kategorie, w jakich może wykonać 

swoją pracę konkursową. 

PRACE KONKURSOWE 

Prace plastyczne – mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (kredki, ołówki, pastele, farby, 

wycinanki itp.) 

Prace powinny w całości pokrywać tło.  

Prace powinny być wykonane na białym papierze z bloku rysunkowego lub bloku do malowania 

 w formacie A3 (297x420mm), w układzie horyzontalnym (poziomo). 

Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 

deklaracji o tych faktach. 

Tematyka pracy musi dotyczyć produktów, w których zastosowanie mają odlewy i odkuwki. 

Jedna osoba może wykonać maksymalnie dwie prace. 

Prace należy opatrzyć metryczką na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko, datę urodzenia 

autora, imię i nazwisko rodzica wraz z jednostką organizacyjną w której jest zatrudniony, numer 

telefonu kontaktowego. 

Do pracy powinny  być dołączone załączniki nr 1, 2 i 3 (zamieszczone na stronie internetowej 

www.pgosa.pl w zakładce aktualności pod nazwą "załączniki do regulaminu.pdf") 

 

 

http://www.pgosa.pl/
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KATEGORIE PRAC KONKURSOWYCH 

Przedział 
wiekowy 

Numer 
kategorii 

Nazwa kategorii 

5 – 7 lat 

1 

Pociąg/infrastruktura kolejowa 

 

https://marcin-roguski.info/image-newag-e4dcud-004-griffin-

18005?mode=search&exif_time=2018-04-25&lang=pl 

2 

Moja rodzina w PGO 

 

https://pgosa.pl/dzien-odlewnika-w-pgo 

3 

Elektrownia wiatrowa 

 

https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/najwieksza-elektrownia-wiatrowa-powstanie-w-

polsce-nad-baltykiem/yrhp8jx 

8 – 10 lat 4 

Walec drogowy 
 
 

https://poznan.lento.pl/walec-drogowy-to-twoj-drugi-dom-szukamy,5480033.html 

 
 

https://marcin-roguski.info/image-newag-e4dcud-004-griffin-18005?mode=search&exif_time=2018-04-25&lang=pl
https://marcin-roguski.info/image-newag-e4dcud-004-griffin-18005?mode=search&exif_time=2018-04-25&lang=pl
https://pgosa.pl/dzien-odlewnika-w-pgo
https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/najwieksza-elektrownia-wiatrowa-powstanie-w-polsce-nad-baltykiem/yrhp8jx
https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/najwieksza-elektrownia-wiatrowa-powstanie-w-polsce-nad-baltykiem/yrhp8jx
https://poznan.lento.pl/walec-drogowy-to-twoj-drugi-dom-szukamy,5480033.html


 
 

str. 4 
 

5 

 
Kuźnia / odlewnia przyszłości 

 
Zdjęcie własne 

 

6 

Kruszarka stożkowa 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.globmaszyny.pl/informacje/893730004 

11-14 lat 

7 

Kuźnia / odlewnia – dawne dzieje 

 
 

http://visitopolskie.pl/pl/objects/details/id,4709/m,Kuniow/t,Zabytkowa-kuznia-i-
piekarnia-w-Kuniowie.html 

 

8 

Samochód ciężarowy 
 

 
http://grupadbk.com/autoryzacje/daf/daf-pojazdy/daf-xf-euro-6/attachment/20120169-

daf-xf-euro-6/ 
 
 

http://www.globmaszyny.pl/informacje/893730004
http://visitopolskie.pl/pl/objects/details/id,4709/m,Kuniow/t,Zabytkowa-kuznia-i-piekarnia-w-Kuniowie.html
http://visitopolskie.pl/pl/objects/details/id,4709/m,Kuniow/t,Zabytkowa-kuznia-i-piekarnia-w-Kuniowie.html
http://grupadbk.com/autoryzacje/daf/daf-pojazdy/daf-xf-euro-6/attachment/20120169-daf-xf-euro-6/
http://grupadbk.com/autoryzacje/daf/daf-pojazdy/daf-xf-euro-6/attachment/20120169-daf-xf-euro-6/
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9 

Koparka KWK-1200M 

 

http://skw.pl/portfolio/koparka-kwk-1200mk26k28/ 

10 

Czołg 

http://thiswallpaper.com/cdn/hdwallpapers/862/ 

15-18 lat 

11 

Platforma wiertnicza 

 

https://pl.dreamstime.com/zdj-cie-stock-platforma-wiertnicza-wiertniczy-na-morzu-
takielunek-image89597826 

12 

EKO PGO 

 
https://www.ekorodzice.pl/imgart/uz/uzume/1379/middle/18699871340002534.jpg 

 

13 

Kombajn górniczy 

 

 

 

 

 

 
https://inzynieriagornicza.pl/material%5B25441%5D 

http://skw.pl/portfolio/koparka-kwk-1200mk26k28/
http://thiswallpaper.com/cdn/hdwallpapers/862/
https://pl.dreamstime.com/zdj-cie-stock-platforma-wiertnicza-wiertniczy-na-morzu-takielunek-image89597826
https://pl.dreamstime.com/zdj-cie-stock-platforma-wiertnicza-wiertniczy-na-morzu-takielunek-image89597826
https://www.ekorodzice.pl/imgart/uz/uzume/1379/middle/18699871340002534.jpg
https://inzynieriagornicza.pl/material%5B25441%5D


 
 

str. 6 
 

TERMINY 

Prace konkursowe powinny być dostarczone do 17 września 2019 roku do kancelarii (biur oddziałów) 

każdej ze spółek (PGO S.A., PGO Services, Odlewni Żeliwa „Śrem”, Pioma-Odlewnia, Oddział Stalowa 

Wola oraz Kuźnia Glinik).  

Wyniki zostaną podane do wiadomości do 24 września 2019 roku. 

NAGRODY 

W każdej z kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Zwycięzcy otrzymają nagrody, każda o 

wartości  700 złotych brutto (łączna wartość nagród to około 9000 złotych). Pozostali uczestnicy 

otrzymają karty podarunkowe EMPIK, każda o wartości 100 zł brutto. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród z wyprzedzeniem. 

Wręczenie nagród odbędzie się najbliżej miejsca zamieszkania laureata (Katowice, Śrem, Piotrków 

Trybunalski, Gorlice, Stalowa Wola). 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

− umożliwienie dzieciom pracowników zaprezentowania swojego talentu 

− poszerzenie znajomości branży odlewniczej oraz kuźniczej wśród dzieci 

− popularyzacja naszego hasła przewodniego: WE SHAPE YOUR SUCCESS 

− pozyskanie elementów graficznych do wykorzystania w przygotowywanych kalendarzach i 

innych materiałach reklamowych PGO S.A. 

ZASADY WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE* 

1. Uczestnikami konkursu są dzieci pracowników Grupy PGO w wieku 5-18 lat. 

2. Uczestnicy wykonują prace plastyczne  w kategorii przypisanej do ich grupy wiekowej: 

• grupa 5-7 lat: pociąg, moja rodzina w PGO, elektrownia wiatrowa 

• grupa 8-10 lat: walec drogowy, kuźnia/odlewnia przyszłości, kruszarka stożkowa 

• grupa 11-14 lat: kuźnia/odlewnia – dawne dzieje, samochód ciężarowy, koparka KWK-

1200M,czołg 

• grupa 15-18 lat: platforma wiertnicza, EKO PGO, kombajn górniczy 

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace w odpowiedniej kategorii wiekowej. 

4. Prace złożone w konkursie muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. 
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5. Do pracy należy dołączyć uzupełnione załączniki nr 1, 2 oraz 3 (zamieszczone na stronie 

internetowej www.pgosa.pl w zakładce aktualności pod nazwą "załączniki do regulaminu.pdf") 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 września br. 

 

 

*Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w Kancelariach (biurach oddziału) spółek  

lub na stronie internetowej www.pgosa.pl w zakładce aktualności.  

http://www.pgosa.pl/
http://www.pgosa.pl/

