
 

 

  

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

Serdecznie zaprasza do udziału w 

VII KONKURSIE PLASTYCZNYM  

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

KLAS I GRUP INTEGRACYJNYCH 

  

„W RYTMIE PÓR ROKU” 
 

pod hasłem: 

 

„LETNIMI ŚCIEŻKAMI SĄDECKICH 

LEGEND” 

 

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

Ryszarda Nowaka 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Organizator: 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

 

Współorganizatorzy: 

Nadleśnictwo Stary Sącz, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania 

im. Jana Pawła II w Starym Sączu 

 

Partnerzy: 

Tatrzański Park Narodowy, Urząd Miasta Krynica-Zdrój,  

Stowarzyszenie "Dla Miasta" oraz Oprawa Obrazów & Sklep Dla 

Plastyków - "Da Vinci" 

 

 

Cele Konkursu: 

 Poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych 

 Wyzwalanie aktywności twórczej, radości i satysfakcji płynących 

z aktu tworzenia 

 Aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie 

warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej 

 Propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób 

niepełnosprawnych 

 Promowanie historii naszego regionu oraz bogactwa legend 

Sądecczyzny. 

 Przedstawienie harmonijnej relacji między historią powstania 

Nowego Sącza, legendami związanymi ze Starym i Nowym 

Sączem a pięknem sadeckiego krajobrazu ze szczególnym 

uwzględnieniem kolorów lata. 

 



 

 

Warunki konkursu: 

W konkursie twórczości plastycznej, mogą wziąć udział wszystkie 

osoby niepełnosprawne, w wieku do lat 30, bez względu na rodzaj 

niepełnosprawności.  

 Technika i format prac dowolny (z wyłączeniem prac 

z materiałów nietrwałych np. makarony, kasze, ziarna…itp.) 

 Prace należy starannie opakować, gdyż organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za ich uszkodzenie podczas przesyłki.  

 Każda z placówek może do konkursu zgłosić 10 prac.  

 Prac zbiorowych nie przyjmujemy. 

 Do każdej z prac należy dołączyć (w sposób trwały) kartę 

uczestnictwa, na której powinno być zamieszczone: 

 tytuł pracy 

 technika wykonania 

 imię i nazwisko autora 

 rok urodzenia 

 miejsce zamieszkania 

 nazwa i adres placówki z numerem telefonu 

 rodzaj niepełnosprawności 

 imię i nazwisko instruktora 

 Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 21 września 

2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego. 

 Prace należy kierować na adres: 

 

Pałac Młodzieży 

Rynek 12 

33-300 Nowy Sącz 

 

 

Nagrody:  

Organizatorzy przewidują nagrody oraz wyróżnienia. 

 

Jury konkursu: 

Ocenę prac (do końca września 2017 roku) dokona powołana przez 

organizatora komisja. Do jury konkursowego zaproszeni zostaną 

twórcy sztuk plastycznych oraz przedstawiciele środowisk osób 

niepełnosprawnych. 

Podsumowanie konkursu:  

Szczegółowe informacje dotyczące podsumowania i postanowień 

Jury Konkursu zostaną podane na stronie internetowej PM. 

 

Postanowienie końcowe: 

Udział w konkursie stanowi równoczesną zgodę na nieodpłatną 

popularyzację i promocję prac konkursowych w kraju i za granicą. 

Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej 

publikacji prac w prasie. Nadesłane prace stają się własnością 

organizatora. 

 

Kontakt: 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela 

koordynator: 

Elżbieta Barciszewska-Kozioł  

tel. 18 442 07 32, 734 172 810 

 

www.palacmlodziezy.pl 

 

 

W regulaminie, jako tło, wykorzystano pracę autorstwa Justyny Sokulskiej, 

wykonaną pod kierunkiem Agaty Rolki w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu 

http://www.palacmlodziezy.pl/

