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WOJEWÓDZKI 

PRZEGLĄD PLASTYCZNY 

PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 

REGULAMIN: 

 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu zaprasza do udziału w konkursie 

 

I. Założenia programowe:   

- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży,  

- wymiana doświadczeń twórczych,   

- rozwijanie kultury i wrażliwości artystycznej,  

- inspirowanie i rozbudzanie talentów artystycznych młodych ludzi,  

- pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat różnych technik plastycznych.  

  

II. Warunki uczestnictwa:   

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. Prace zostaną 

ocenione w czterech kategoriach wiekowych:   

- I. od 7 do 9 lat   

- II. od 10 do 12 lat  

- III. od 13 do 15 lat  

- IV. od 16 do 19 lat  

  

III. Prace mogą być wykonane w tradycyjnych i współczesnych technikach sztuki takich jak 

malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, batik, litografia, fotografia, ceramika, 

rzeźba i inne. Mogą być wykonane w różnych formatach z trwałych materiałów. Wysyłając 

prace należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem.   

  

 

 



Każda praca powinna być czytelnie opisana według wzoru:  

- imię i nazwisko, wiek autora, (ewentualnie tytuł pracy)  - 

nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, 

- imię, nazwisko instruktora.  

Do form przestrzennych należy dołączyć opis na kartonikach i mocno je przymocować.  

   

IV. Termin i miejsce dostarczenia prac:  

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 05 czerwca 2017 r. na adres:   

Pałac Młodzieży  

Nowy Sącz 33-300 

ul. Rynek 14  

Tel. (018) 442 07 32  

  

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury w dniu 09 czerwca 2017 r. Decyzja jurorów 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wyniki zostaną udostępnione na 

stronie internetowej Pałacu Młodzieży dnia: 12 czerwca 2017 r. 

 

Laureatów konkursu serdecznie zapraszamy na uroczysty finał konkursu w dniu:  

 

19 czerwca 2017 r. na godz: 11.00 

 
podczas koncertu „Dzieci są wiosną” w MCK „Sokół” w Nowym Sączu. 

 

W tym samym terminie będzie dostępna również wystawa pokonkursowa w Galerii 

im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży. Prace będzie można oglądać do dnia: 

31 lipca 2017 r.  

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność i do dyspozycji Pałacu Młodzieży 

w Nowym Sączu. Pozostałe prace, jak również nieodebrane w dniu 19 czerwca nagrody i 

wyróżnienia będzie można odebrać osobiście do dnia 31 lipca 2017 r. w Pałacu Młodzieży. 

Po tym terminie prace stają się własnością organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo dysponowania wykonanymi zdjęciami, nagraniami i materiałami filmowymi z 

przebiegu konkursu bez prawa komercyjnej dystrybucji.  

 

Serdecznie zapraszamy!  

  

  

  

  

  

  


