
REGULAMIN KONKURSU MALARSKO – LITERACKIEGO

Moje krajobrazy

2020

 Pejzaż mój „widzę ogromny,

wielkie powietrzne przestrzenie,

ludzie je pełnią i cienie”

1. Organizatorem  konkursu  jest  Państwowe  Liceum  Sztuk  Plastycznych  im.  Artura
Grottgera  w Supraślu.  Honorowy  Patronat  nad  konkursem  objęli:  Minister  Edukacji
Narodowej, Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta Powiatu Białostockiego.

2. Konkurs literacki adresowany jest do uczniów szkół średnich województwa podlaskiego 
oraz szkół artystycznych całej Polski.

 Konkurs malarski kierowany jest do uczniów liceów plastycznych w Polsce. 

3. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,

- kształcenie umiejętności warsztatowych młodych twórców,

- rozwijanie wyobraźni uczniów,

- prezentacja ich dorobku,

- promocja młodych talentów,

- integracja środowiska twórczego.

   3. Temat „Moje krajobrazy” należy rozumieć szeroko. Dla uczestnika konkursu

„mój krajobraz” może oznaczać:

- pejzaż wiejski, ukazany realistycznie lub metaforycznie,

- pejzaż miejski, ukazany realistycznie lub metaforycznie,

- odzwierciedlenie stanów ludzkiej duszy, oddanie jednostkowych nastrojów, uczuć i wrażeń
duchowych,

- indywidualne przemyślenia na temat ludzkiej egzystencji, krajobrazów życia,

-odniesienia do ważnych wydarzeń historycznych lub kulturowych, rodzimych tradycji 

i obyczajów. 



4. Tegoroczna edycja nosi tytuł:  „Światło”.

                                                                   

                                                                          KONKURS LITERACKI

1. Szkoła może złożyć maksymalnie pięć dotąd niepublikowanych utworów  poetyckich lub
prozatorskich (opowiadanie, esej), opatrzonych godłem.

2. Utwory literackie należy dostarczyć  w trzech egzemplarzach na adres organizatora w
terminie do 3 kwietnia 2020 roku. Utwory prozatorskie powinny zawierać nie więcej niż
pięć stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 14 Times New Roman). Do prac :
winna być  załączona koperta  z  godłem i  oznaczoną kategorią  wiekową,  zawierająca
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia
konkursu  oraz  jego  promocji  (w  przypadku  osób  niepełnoletnich  –  oświadczenie
rodziców) według zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, podpis
autora,  dane:  imię  i  nazwisko,  wiek  autora,  adres  zamieszkania,  numer  telefonu
kontaktowego, adres e-mail, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Prace z
nazwą szkoły oraz oddzielnym plikiem z danymi osobowymi autorów należy przesłać e-
mailem na e-mail szkolny lpsuprasl@gmail.com . 

3. Każda ze szkół przysyła  e-mailem do PLSP w Supraślu listę uczniów biorących udział w 
konkursie wraz z  ich godłami i tytułami prac.

4. Jury  powołane  przez  organizatora  dokona  oceny  nadesłanych  prac  oraz  przyzna
nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia. 

5. Każda ze szkół biorących udział w konkursie otrzyma informację o werdykcie Jury oraz
przyznaniu nagród.

6. Rozstrzygnięcie konkursu  oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 maja 2020 roku 

 w  Państwowym  Liceum  Sztuk  Plastycznych  w  Supraślu.  Imprezie  towarzyszyć  będzie
wystawa  pokonkursowa,  poczęstunek  oraz  program  przygotowany  przez  młodzież
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu.

7. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  bezpłatnego  publikowania  nadesłanych
utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

8. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

9. Organizator   nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenie  lub  zaginięcie  prac  
w czasie przesyłki.

mailto:lplastyczne@gmail.com


10. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

11. Prace niespełniające warunków konkursu nie będą oceniane.

Kontakt:  Elżbieta Suchocka, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera
w Supraślu, Plac Kościuszki 1, 16 – 030 Supraśl, tel. 85 71 83 216 (kancelaria szkoły),
lpsuprasl@gmail.com .

                                                              

                                                               KONKURS MALARSKI

1. Szkoła może nadesłać maksymalnie pięć prac powstałych w okresie ostatnich dwóch  
lat (maksymalny format przekątnej – około 150 cm, technika dowolna), 
nienagradzanych, będących samodzielną wypowiedzią autora.

2. Odbitki fotograficzne i wydruki nie będą przyjmowane.

3.  Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kartę informacyjną, zawierającą:

*  informacje o pracy: nazwisko i imię , wiek autora, adres zamieszkania, numer 
telefonu kontaktowego, adres e-mail, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna;

* oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych 
do przeprowadzenia konkursu oraz jego promocji  (w przypadku uczniów 
niepełnoletnich – oświadczenie rodziców) według zasad określonych w ustawie z dn. 
27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych.

       4.   Prace konkursowe należy przesłać w opakowaniu wykluczającym ich uszkodzenie.       
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu. 

       5.   Prace zostaną odesłane do szkół  biorących udział w konkursie po pokryciu przez te 
szkoły kosztów przesyłki.

       7.   Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autorów  na reprodukowanie ich prac
dla celów promocyjnych.

     8.     Oceny prac dokona profesjonalne Jury.  Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

     9.     Każda ze szkół przysyła  e-mailem do PLSP w Supraślu listę uczniów biorących udział 
w konkursie wraz z  tytułami oraz zdjęciami prac.

     10.   Każda ze szkół biorących udział w konkursie otrzyma informację o zakwalifikowaniu 
prac do wystawy i przyznaniu nagród.



     11.   Nieprzekraczalny termin dostarczania prac  (liczy się data stempla pocztowego) – 3 
kwietnia 2020 roku. Prace należy wysłać na adres: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych   
im. Artura Grottgera w Supraślu,  Plac Kościuszki 1, 16 – 030 Supraśl. 

      12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dn. 21 maja 2020 roku. Imprezie będzie 
towarzyszyła wystawa najlepszych prac, poczęstunek oraz program przygotowany przez 
uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu.

Kontakt  :   Honorata Wincenciak – Zamostna 

 tel. szkoły:    85 7183216,    e-mail szkoły:    lpsuprasl@gmail.com   .

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu, adres mailowy:  lpsupraśl@gmail.com,  
telefon kontaktowy:  85 71 83 216. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji 
Ogólnopolskiego Konkursu Malarsko – Literackiego „Moje krajobrazy”. 3. Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 4. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych 
będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora. 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: – żądania dostępu do danych 
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. – 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. – wniesienia skargi do organu nadzorczego w 
przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 
rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
________________________ (czytelny podpis)
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