
REGULAMIN 

XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego „Anioł” 
 

 

CELE: 

1. Kultywowanie chrześcijańskiej tradycji Bożonarodzeniowej 

2. Rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej oraz zdolności plastycznych młodych ludzi. 

3. Umożliwienie medialnej prezentacji twórczości. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Przegląd jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Do udziału zapraszamy: 

przedszkola, szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne, szkoły średnie, wychowanków domów kultury 

a także uczestników indywidualnych. Można zgłosić do 5 prac od grupy. 

 

TECHNIKA I FORMAT: 

Ze względu na warunki lokalowe, nie odbędzie się w tym roku ekspozycja wystawowa w Galerii 

Pałacu Młodzieży, z stąd też prosimy dostarczać prace wyłącznie w formie płaskiej, np. malarstwo, 

grafika, rysunek i inne techniki mieszane, w formacie A4, A3, A2. Każda praca powinna być czytelnie 

opisana: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł, nazwa i adres placówki, numer telefonu. 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

Prace na przegląd należy nadsyłać na adres lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 21 

w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26, z dopiskiem „Anioł”, w terminie do 1 grudnia 2018 r. 

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac w każdej kategorii wiekowej. Werdykt jury jest 

ostateczny, wyniki oceny przeglądu zostaną umieszczone na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 

do 6 grudnia 2018 r. 

 

Finał Przeglądu planowany jest na 13 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00, w Szkole Podstawowej 

nr 21, ul. Rokitniańczyków 26. 

Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej PM oraz podczas 

wręczania nagród i wyróżnień. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Prace nadesłane po terminie, jak i również wykonane niesamodzielnie i zbiorowo nie biorą udziału 

w przeglądzie. 

2. Uczestnicy przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich 

nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez 

Organizatora w celach promocyjnych. 

3. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane podczas finału nie będą wysyłane. 

4. Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora. 

5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dostępną 

na stronie PM w informacji o konkursie. 

 

 

Wszelkich informacji udziela: 

Małgorzata Gromala – Kierownik Galerii Pałacu Młodzieży 

tel. 608 292 186 

Pałac Młodzieży, tel. +48 18 442 26 49 

palacmlodziezy.pl 

Serdecznie zapraszamy! 


