
 
 

 

WSPÓŁCZESNE KWIATY WYSPIAŃSKIEGO 
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży polskiej oraz ukraińskiej 

w 110. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego 
 

ORGANIZATORZY:  

 Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach  

 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach  

 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Noblistów Polskich nr 3 w Gliwicach  

 Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach  
 
CELE KONKURSU: 
- promowanie twórczości Stanisława Wyspiańskiego wśród dzieci i młodzieży 
- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy twórczej 
- kształtowanie poczucia estetyki 
- poznanie różnorodnych technik plastycznych 
- poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia zielników 
- poznanie wybranych gatunków roślin 
- rozwijanie wrażliwości ekologicznej 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i studentów w trzech kategoriach wiekowych:  

 Kategoria I – od 10 do 14 lat  

 Kategoria II – od 15 do 18 lat  

 Kategoria III – od 19 do 25 lat  
2. Na konkurs należy nadsyłać prace plastyczne wykonane wyłącznie indywidualnie, przedstawiające gatunki 

roślin zielnych, wzorowane na rycinach Stanisława Wyspiańskiego.   
3. Prace wykonane dowolną techniką w formacie A3 muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi 

i niepublikowanymi w innych konkursach.  
4. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 prace.  
5. Na odwrocie pracy należy zamieścić:  

 imię i nazwisko autora 

 nazwę przedstawionej rośliny zielnej. 
6. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2017 r. w formie 

papierowej na adres:  
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

ul. Kościuszki 17 
44-100 Gliwice 

Polska 
lub elektronicznej na adres e-mail: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl 

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Udział w konkursie jest równoznaczny 
z przeniesieniem na Organizatorów praw własności zgłoszonych egzemplarzy prac.  

8. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów.  
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania prac oraz ich prezentowania na wystawie 

pokonkursowej.  
10. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.  
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi jesienią 2017 r. Dokładny termin zostanie podany na stronie: 

www.biblioteka.gliwice.pl.  
12. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  
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Organizatorem Biblioteki  
jest Miasto Gliwice 
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