
Regulamin 

II  Konkursu Graficznego „Kontrasty”

Wodzisław Śląski 2023

Organizator:

Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi Boznańskiej 

w Wodzisławiu Śląskim

ul. Wyszyńskiego 39 

44-300 Wodzisław Śląski 

e-mail: kontrasty@onet.pl

Cele konkursu:

- promowanie technik druku artystycznego
- propagowanie sztuki wśród młodzieży
- rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości plastycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych
- inspirowanie do twórczych działań w dziadzinie sztuk wizualnych
- konfrontacja dokonań twórczych uczestników konkursu 
- kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży; wskazywanie aktywnego sposobu 

spędzania czasu wolnego
- promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów, wychowanków placówek 
wychowania pozaszkolnego w wieku 12-21 lat



Temat konkursu:
 
Miasto.

     Tegorocznym tematem konkursu jest miasto. Miasto jako budynki, jako miejsca, jako
splot ulic wraz całym ich ruchem. 
    Wielkie aglomeracje pobudzające wyobraźnię lub małe, kameralne miasteczka. Każdy
indywidualnie rozumie pojęcie „miasta”. Dla jednych może być ono codziennym miejscem
życia, które można przedstawić na swój własny, niepowtarzalny sposób, dla innych może być
miejscem budzącym obawy, miejscem niebezpiecznym, wywołującym niepokój. Może być
zarówno celem jak i punktem wyjścia. Motyw miasta kojarzy się także z hałasem, tłokiem czy
zanieczyszczeniem powietrza. Czekamy na subiektywne interpretacje tego tematu, zarówno te
ilustracyjne, jak i te abstrakcyjne.

Adres nadsyłania prac:

Zabezpieczone prace należy przesyłać z dopiskiem: Konkurs „Kontrasty” na adres:

Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi Boznańskiej 
ul. Wyszyńskiego 39,
44-300 Wodzisław Śląski, 

 tel. 32 455 22 28. 

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych,
studentów, wychowanków placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 12-21 lat

2. Technika wykonania: techniki druku artystycznego (linoryt, sucha igła, drzeworyt,
miedzioryt, litografia, akwaforta, akwatinta i inne); format prac - maksymalnie B2 (50x70)

3. Prace konkursowe należy przesyłać na adres Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi
Boznańskiej, ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski 

Każdy z uczestników może przesłać jedną pracę! 

Na odwrocie pracy należy przykleić druk zawierający imię i nazwisko ucznia, wiek, rodzaj i adres 
placówki, telefon, oraz zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie i na publikację prac przez 
Organizatora (druk zgłoszeniowy oraz zgoda opiekuna w załączniku)



Terminy: 

1. Termin nadsyłania prac: 14.04.2023 r., decyduje data stempla pocztowego

2.  Protokół z wynikami konkursu będzie opublikowany na stronie szkoły  28.04.2023 r.

3.  Nagrody i dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom podczas uroczystej gali

Nagrody: 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnych materiałów artystycznych 

Nagrody oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych

- 12-16 lat

- 17-21 lat

Wystawa: 

Zakończeniem konkursu będzie uroczysta gala wraz z wystawą nagrodzonych prac 

Wystawa prezentująca prace konkursowe będzie dostępna w formie elektronicznej na stronie 
internetowej szkoły: tischner-wodzislaw.pl 

Postanowienie koncowe: 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania prac. W przypadku uznania, iż̇ praca jest 
plagiatem uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Nadsyłane prace są pracami samodzielnymi, 
wykonywanymi na podany temat, niewykorzystywanymi w innych konkursach oraz wystawach. 

Nadesłane egzemplarze prac konkursowych stają się̨ własnością Organizatora. 

Organizator: 

Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi Boznańskiej w Wodzisławiu Śląskim 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: mgr Marta Lach 


