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Lublin, marzec–kwiecień 2017 r. 

 
REGULAMIN 

I Ogólnopolskiego konkursu plastycznego i literackiego  

pt. „Łowca, zbieg, żebrak… Projekt postaci fantastycznej” 
 

 

Konkurs powstał z myślą o młodych twórcach, którzy interesują się tematyką fantastyczną 

(m.in. fantasy lub science fiction), lecz nie tylko.  

 

Tytuł konkursu ma być zaledwie inspiracją. Projekt może być wizją postaci z przyszłości, 

z zaginionej rzeczywistości, futurystycznego lub cybernetycznego świata, wreszcie może być 

to projekt bohatera gry (w tym komputerowej).  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem  konkursu jest Liceum Plastyczne w ZSP im. C.K. Norwida  

w  Lublinie.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna. 

3. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić dowolną ilość prac. 

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: plastycznej oraz literackiej. 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Kategoria plastyczna: 

a) format prac od A4 do A3; 

b) technika wykonania dowolna – np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika 

warsztatowa i komputerowa, komiks (maksymalnie 3 strony A4), forma 

przestrzenna (maksymalnie 30 cm w każdym wymiarze); 

c) na odwrocie prac należy trwale przymocować wypełnioną kartę zgłoszenia 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu); 

d) nadesłanych prac prosimy nie rolować, nie oprawiać, nie zaginać.    

2. Kategoria literacka: 

a) forma pracy: opowiadanie, opis lub charakterystyka postaci  

(maksymalnie 2 strony A4); 

b) wydruk  pracy z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszenia  

(Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

III. NAGRODY 

1. Jury oceni zgłoszone prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach – 

plastycznej i literackiej.  

2. Nagrody w kategorii plastycznej: 

 I miejsce: 300 zł 

 II miejsce: 200 zł 

 III miejsce: 100 zł 
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 Wyróżnienia: nagrody rzeczowe 

3. Kategoria literacka 

 I miejsce: 200 zł 

 Wyróżnienia: nagrody rzeczowe 

 

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

5. Jury składa się z nauczycieli ZSP. 

6. Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy. 

IV. TERMINY I ADRESY 

1. Termin dostarczenia prac: 24 kwietnia 2017 r. Prace dostarczone po tym terminie, 

mogą nie zostać dopuszczone do postępowania konkursowego. 

2. Prace należy przesłać pocztą na adres:  

Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie  

ul. Muzyczna 10a, 20-612 Lublin 

z dopiskiem „Konkurs – projekt postaci” 

3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły: 26 kwietnia 2017 r. 

4. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wernisażem wystawy                    

oraz wręczeniem nagród i wyróżnień, odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół 

Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie, przy ul. Muzycznej 10a,                           

28 kwietnia 2017 r. o godz.11.30. 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji nadesłanych prac       

w formie biuletynów, katalogów oraz publikacji w mediach telewizyjnych, 

internetowych,  prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.  

2. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

3. Pokonkursowe prace mogą zostać nieodpłatnie przekazane instytucjom, organizacjom 

pozarządowym, placówkom oświatowym i opiekuńczo-wychowawczym celem 

propagowania sztuki dzieci.  

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów              

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania 

prac.  

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

8. Premiowane są oryginalne  pomysły i kreacje. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  
 ogólnopolski konkursu plastyczny i literacki  

pt. „Łowca, zbieg, żebrak… Projekt postaci fantastycznej” 

 

……..……………….…….………..….…………….…….…….....................wiek……………….……  

Imię i nazwisko autora pracy 

 

Tytuł pracy……………………………………………….. Technika…………………………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………………………. 

 

Adres (adres szkoły/placówki): …………………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy:……………………………….. e-mail.……..…….…………………….…………. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych na karcie zgłoszenia  

w związku z wszelkimi działaniami podjętymi w ramach organizacji i promocji konkursu. Przyjmuję do wiadomości,  

że prawa autorskie do zwycięskich prac, przechodzą w całości na Organizatora Konkursu.  

 

………………................................……                      

podpis autora 

 

……..………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku autora niepełnoletniego) 

kartę zgłoszenia należy umieścić na  odwrocie pracy 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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……..……………….…….………..….…………….…….…….....................wiek……………….……  

Imię i nazwisko autora pracy 

 

Tytuł pracy……………………………………………….. Technika…………………………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………………………. 

 

Adres (adres szkoły/placówki): …………………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy:……………………………….. e-mail.……..…….…………………….…………. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych na karcie zgłoszenia  

w związku z wszelkimi działaniami podjętymi w ramach organizacji i promocji konkursu. Przyjmuję do wiadomości,  

że prawa autorskie do zwycięskich prac, przechodzą w całości na Organizatora Konkursu.  

 

………………................................……                      

podpis autora 

 

……..………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku autora niepełnoletniego) 

kartę zgłoszenia należy umieścić na  odwrocie pracy 

 


