
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  
„POEZJA W OBRAZACH”  
POETÓW POLSKICH        
 
REGULAMIN  

      
ORGANIZATOR:  
 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. (091) 4 22 52 61, fax. (091) 4 22 52 62 
E-mail: palac@palac.szczecin.pl 

 
MIEJSCE KONKURSU: 
 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 
CELE KONKURSU: 
 
• krzewienie i upowszechnianie dorobku literatury polskiej wśród dzieci i młodzieży, 
• rozbudzanie wrażliwości i empatii, 
• skłanianie do pogłębienia refleksji, 
• zaistnienie przekładu intersemiotycznego w  twórczości dzieci i młodzieży, 
• wyrażenie nastroju, kompozycji, kolorystyki i obrazu poetyckiego adekwatną 

techniką plastyczną, 
• wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych i estetycznych, 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
• Prace powinny być oparte na poezji polskich poetów, 
• Format prac A2, A3, grafika – format dowolny, 
• Techniki płaskie na papierze (bez materiałów sypkich, bibuły, plasteliny), 
• Ilość nadesłanych prac: dowolna (od każdego autora po jednej pracy), 
• Prace należy wysłać bądź dostarczyć do organizatora w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 26.04.2013r.                     
 
• Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie:  
 
 - tytuł pracy,  
 - imię i nazwisko autora pracy,  
 - wiek autora, 
 - imię i nazwisko nauczyciela,  
 - adres szkoły lub placówki, 
 - dołączony tekst ilustrowanego wiersza, trwale przytwierdzony na odwrocie pracy       

plastycznej (nie zszywać i nie spinać spinaczami!) 
 - prace wykonane z plasteliny oraz zawierające gotowe elementy nie wykonane 

własnoręcznie przez autora np. cekiny, guziki, serwetki, muszelki, nie będą oceniane, 
 - prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w 

regulaminie nie będą podlegały ocenie jury, 
 

• Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością organizatora;  
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KATEGORIE WIEKOWE: 
 
Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: 
  
do lat 6-ciu 
7-10 lat 
11-14 lat 
15-19 lat 
 
OCENA: 
 
Organizator powoła jury złożone z artystów plastyków, poetów i dziennikarzy;  
 
NAGRODY: 
 
• Zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia i dyplomy; Będą one od odbioru w Dziale 

Organizacyjnym Pałacu Młodzieży – PCE bądź przesłane na adres danej placówki. 
 
TERMINY I MIEJSCE: 
 
Termin nadsyłania prac: 26.04.2013r. – Pałac Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, Szczecin 
Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej : 24.05.2013r. 
Wystawa pokonkursowa trwać będzie od: 27.05.2012r. – 21.06.2013r. w siedzibie 
Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
 
Prace należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu na adres: 
 

Pałacu Młodzieży - PCE 
al. Piastów 7 

70-327 Szczecin 
Tel. O91 422 61, fax. 091 422 52 62 

palac@palac.szczecin.pl 
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	 Prace powinny być oparte na poezji polskich poetów,

