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REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

„DOSTRZEGALNIA TALENTÓW” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

Organizatorem KONKURSU jest Stowarzyszenie WAGA, zwane dalej ORGANIZATOREM.  

Konkurs plastyczny pod nazwą „ PRZYSZŁOŚĆ BISKUPIEJ GÓRKI” organizowany jest w ramach 

odbywającego się w dniu 5 września 2021 roku „ IV ŚWIĘTA ULICY BISKUPIEJ”. Konkurs 

dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk. 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

 

1. Umożliwienie młodym Twórcom zaprezentowania swojego talentu plastycznego. 

2. Rozwijanie kompetencji w zakresie świadomości własnego talentu i ekspresji twórczej. 

3. Kształtowanie wśród uczestników emocjonalnego stosunku do miejsca, dzielnicy w 

której żyją, uczą się, mieszkają. 

4. Inspirowanie do własnej pracy twórczej. 

5. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki. 

 

§ 3 

ZAKRES TERYTORIALNY 

 

KONKURS MIEJSKI KIEROWANY DO DZIECI I MŁODZIEŻY ZE 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH MIASTA GDAŃSK. 
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§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. 

2. Format pracy: dowolny. 

3. Temat pracy „ PRZYSZŁOŚĆ BISKUPIEJ GÓRKI”. 

4. Technika wykonania pracy: dowolna, płaska lub przestrzenna z wyłączeniem 

materiałów sypkich. 

5. Praca powinna być wykonana samodzielnie, przez jednego autora. 

6. Liczba prac: jedna praca od uczestnika, wyjątek stanowi dyptyk lub tryptyk. 

7. Opis: praca powinna być podpisana godłem, (symbolem lub pseudonimem) autora z 

przodu. Do pracy należy dołączyć podpisaną wybranym godłem kartę zgłoszeniową 

załącznik nr 1 oraz oświadczenie załącznik  nr 2 do pobrania na stronie internetowej  

www.stowarzyszeniewaga.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 

4 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. 

8. Organizator zastrzega sobie pozostawienie wyróżnionych prac do czasu zakończenia 

wystawy, pozostałe są do odbioru w siedzibie Organizatora. 

 

§ 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie  jest całkowicie dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału. 

2. Prace konkursowe wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz 

oświadczeniem rodziców, opiekunów prawnych (załącznik nr 2) należy dostarczyć 

osobiście lub przesłać do dnia 15 sierpnia 2021 r. na adres: Stowarzyszenie Waga, ul. 

Biskupia 4, 80-875 Gdańsk, z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY 

DOSTRZEGALNIA TALENTÓW”. 

3. W przypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub 

kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 2 decyduje data stempla 

pocztowego. 

 

 

 

http://www.stowarzyszeniewaga.pl/
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4. Do pracy konkursowej muszą być załączone karty zgłoszenia z wybranym przez 

uczestnika godłem, (symbolem lub pseudonimem) oraz podpisane przez opiekunów 

prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do 

Regulaminu. 

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  

www.stowarzyszeniewaga.pl dnia 30 sierpnia 2021 r. 

6. Organizatorzy o wynikach Konkursu informują drogą mailową lub telefoniczną jedynie 

osoby wyróżnione w Konkursie. 

 

§ 6 

 JURY I OCENA PRAC 

1. Prace oceniane będą przez niezależne trzyosobowe jury  konkursowe powołane przez 

Organizatora. W składzie jury znajdują artyści plastycy. 

2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

a) klasy 1-4 szkoły podstawowej,  

b) klasy 5-8 szkoły podstawowej,  

c) młodzież szkoł ponadpodstawowych do 16 roku życia,  

d) dodatkowo podczas „IV Święta ulicy Biskupiej” przyznana zostanie Nagroda 

Publiczności. 

3. Podczas oceny prac będzie brane pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematyka Konkursu, 

b) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

c) sposób ujęcia tematu, 

d) walory artystyczne, m. in. :kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, 

e) samodzielność wykonania pracy. 
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§ 7 

NAGRODY W KONKURSIE  I  EKSPOZYCJA PRAC 

1. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii. 

3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w 

każdej kategorii określonych w regulaminie. 

4. W trakcie ekspozycji prac w dniu 5 września 2021r. w godzinach od 14:00 do 16:00 

goście „IV Święta ulicy Biskupiej” dokonają wyboru pracy, która otrzyma Nagrodę 

Publiczności. 

5. Nagrody wręczane będą podczas „IV Święta ulicy Biskupiej”  o godz. 16:15. 

W przypadku nieodebrania nagrody podczas „IV Święta ulicy Biskupiej” nagrodę będzie 

można odebrać w siedzibie Stowarzyszenia WAGA  do dnia 30 września 2021r.  

Nieodebrane nagrody przechodzą do puli nagród przyznawanych w innych konkursach 

organizowanych przez Stowarzyszenie Waga. 

6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. 

7. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia 

nagród i wyróżnień podczas IV Święta Ulicy Biskupiej. 

 

§ 8 

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 

1. Regulamin  i załączniki dostępne jest na stronie Organizatora www.stowarzyszeniewaga.pl 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze 

odpowiedzialności za ich zaginiecie bądź uszkodzenie podczas transportu. 

 

§ 9 

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU 

STOWARZYSZENIE WAGA, UL. BISKUPIA 4, GDAŃSK. 

TELEFON: 513 767 866 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie ze zgodą na udział w konkursie. 

http://www.stowarzyszeniewaga.pl/

