
REGULAMIN KONKURSU MŁODYCH ARTYSTÓW NA ROK 2013 

Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) 
http://www.fai.org/ciea-projects/fai-young-artists-contest 

 

Wszystkie prace muszą być przesłane do Szkoły Podstawowej nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi  

ul. Spawaczy 3d  65-119  Zielona Góra  

do dnia 23 lutego 2013 r. 
 

TEMAT NA 2013 ROK 
 

„Moja ulubiona dyscyplina sportu lotniczego” 

„My favourite airsports” 
 

Prawo uczestnictwa 

Wszystkie dzieci (z województwa lubuskiego) w grupach wiekowych wyszczególnionych 

poniżej zachęca się do udziału w konkursie. Każda szkoła/placówka może zgłosić po pięć prac 

w każdej grupie wiekowej. 

Grupy wiekowe 

Zgłoszone prace będą oceniane w 3 grupach wiekowych (w zależności od wieku autora). 

Grupa I. - kategoria młodzików (urodzeni między 1.01.2003  a 31.12.2006) 

Grupa II. - kategoria juniorów młodszych (urodzeni między 1.01.1999 a 31.12.2002) 

Grupa III. - kategoria juniorów (urodzeni między 1.01.1995 a 31.12.1998) 

Format 

Wymagany jest format A3 (297 x 420 mm). 
Praca nie może być oprawiona w ramę lub otoczona marginesem (krawędziami, brzegiem, 

obwódką, lamówką). 

Wykonanie 

Cała praca musi być wykonana ręcznie (lub w przypadku osób niepełnosprawnych – stopą 

lub ustami). 

Pracę można wykonać: 

 farbami wodnymi 

 farbami akrylowymi 

 farbami olejnymi 

 ołówkami nieścieralnymi 

 flamastrami lub markerami 

 piórami kulkowymi 

 tuszem lub trwałym atramentem 

 pastelami, kredkami lub innymi podobnymi, trwałymi technikami plastycznymi 

      Praca nie może być wykonana: 

 ołówkiem, węglem do rysowania lub innym nietrwałym środkiem 

 przy użyciu technik komputerowych 

 nie może być to „kolaż” z wykorzystaniem zdjęć i fotokopii 
 

Oświadczenie autentyczności – zgodnie z regulaminem FAI, czyli za pomocą przyklejonego na odwrocie 

pracy „certyfikatu” (wypełnionego komputerowo lub pismem odręcznym, drukowanymi literami). Poświadczenie 

musi być podpisane (imię, nazwisko, podpis) przez nauczyciela, rodzica lub opiekuna, albo inną właściwą osobę. 

PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY I PODPISANY CERTYFIKAT należy trwale przykleić na odwrocie pracy 

plastycznej. 

 

http://www.fai.org/ciea-projects/fai-young-artists-contest


Do etapu ogólnopolskiego zostaną przesłane po dwie zwycięskie prace w każdej grupie wiekowej. Laureaci 

otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną opublikowane na stronie 

http://www.rcazl.pl/ 

 
 

Interpretacja tematu na rok 2013 
 

Międzynarodowa Federacja Lotnicza (FAI) została założona w 1905 w celu promowania sportów lotniczych. 

Od tamtego czasu zostało rozwiniętych wiele nowych dyscyplin, w których przeprowadzane są zawody na całym 

świecie. Obecnie istnieje jedenaście dyscyplin sportu lotniczego: 

 akrobacja lotnicza 

 modelarstwo lotnicze i kosmiczne 

 amatorskie i eksperymentalne konstrukcje lotnicze 

 rekordy kosmiczne 

 baloniarstwo 

 lotnictwo ogólne 

 szybownictwo 

 lotniarstwo i paralotniarstwo 

 mikroloty i motoparalotnie 

 spadochroniarstwo 

 wiropłaty 

Młody Twórco!!! Przeanalizuj każdą z wyżej wymienionych dyscyplin sportu lotniczego i wybierz tę, która 

Tobie najbardziej odpowiada. Jednak na pewno zadasz sobie pytanie: „którą dyscyplinę wybrać?”.  

 

Zastanów się, jak by wyglądało latanie „do góry nogami” lub kręcenie akrobacji na niebie. Być może 

lubisz budować modele samolotów, a może chciałbyś kiedyś zostać konstruktorem prawdziwych samolotów! 

Możliwe, że chciałbyś pilotować balon, samolot, śmigłowiec, szybowiec czy nawet statek kosmiczny. Zastanów się 

gdzie by Cię przeniósł twój „statek powietrzny” i co byś tam widział? Wyobraź sobie, że startujesz ze stoku góry 

zawieszony pod lotnią lub paralotnią a potem bezgłośnie szybujesz jak ptak. Jeśli jednak preferujesz start z 

płaskiego podłoża, może chciałbyś latać mikrolotem lub paralotnią z napędem! Jeżeli wolisz bardziej ekstremalne 

odczucia to czy zdecydowałbyś się wyskoczyć z samolotu i spadać w kierunku ziemi mając nad sobą spadochron? 

 

Zastanów się na temat „Swojej ulubionej dyscypliny sportu lotniczego”. Jak będzie wyglądał twój aparat 

latający lub statek kosmiczny? Przed podjęciem ostatecznej decyzji, wyobraź sobie wszystkie możliwości, a potem 

weź swoje ulubione kredki, pisaki czy farby i stwórz plakat poświęcony „Twojej ulubionej dyscyplinie sportu 

lotniczego”. 

Tłumaczenie Andrzej Łukaszewicz 

 


