
Regulamin 

VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„Wędrówki przez epoki. U progu renesansu – od końca XIV wieku 

do końca  XV wieku” 

 

 

Organizatorzy  

Ludomir Handzel Prezydent Nowego Sącza 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

 

Cele konkursu 

1. Edukowanie i zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką i kulturą epok minionych: 

malarstwem, architekturą, rzeźbą, ubiorem, meblarstwem. 

2. Przybliżenie uczestnikom detali, kolorów, elementów charakterystycznych dla stylu i epoki. 

3. Przyswajanie wiedzy z historii sztuki w atrakcyjny sposób. 

4. Konfrontacja osiągnięć twórczych uczestników, wymiana doświadczeń artystycznych. 

5. Podniesienie rangi sztuki i kultury w świadomości młodego człowieka – odbiorcy sztuki. 

 

Tematyka konkursu 

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy inspirowanej rodzącą się myślą humanistyczną i 

pierwszymi zwiastunami odrodzenia: Giotto, Massacio, Fra Angelico, Ucello, Andrea del Castagno, 

Piero della Francesca, Gozzoli, Brunelleshi, Andrea Mantegna. Można się również wzorować na 

wykwintnym i w pełni ukształtowanym renesansie widocznym w twórczości Sandro Botticellego. 

      Obrazy tych artystów ukazują całą feerię bogatych inspiracji: studia perspektywy linearnej, 

bogactwo ubioru, biżuterii, tkanin, fauny i flory, niesamowite wnętrza architektoniczne, piękne 

kobiety i mężnych wojowników. Przyroda – z biegiem czasu – stanowi nie tylko dodatek do 

motywu głównego, ale jest jego istotnym i nieodzownym elementem. Artysta – doceniany za życia 

– staje się swego rodzaju piętnastowiecznym „celebrytą”. 

 

UWAGA 

Organizator prosi, aby nie sięgać po artystów z końca XV wieku i wieku XVI (Rafael, Michał 

Anioł, Leonardo da Vinci, Tycjan, Albreht Durer) – temu okresowi i tym twórcom zostanie 

poświęcona kolejna edycja konkursu. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 8 - 20 lat będących uczestnikami 

zajęć placówek wychowania pozaszkolnego: MDK, Pałac Młodzieży, GOK, MOK oraz do 

uczestników indywidualnych nie związanych z żadną placówką. Do udziału w konkursie 

zapraszamy: 

• dzieci w wieku 8 - 12 lat, 

• młodzież w wieku 13 -16 lat, 

• młodzież w wieku 17 -20 lat. 

2. Do Konkursu można zgłosić prace wykonane indywidualnie w dowolnej technice z 

wyłączeniem materiałów sypkich. 

3. Format prac: płaskie – max 100 x 70 cm, przestrzenne – do wysokości 120 cm. 

4. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, 

nazwa i adres placówki, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, numer telefonu. 

Termin i miejsce 

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 

33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Wędrówki przez epoki”) w nieprzekraczalnym terminie 

do 15 lutego 2022. 



2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Werdykt jurorów jest 

ostateczny. 

3. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 

palacmlodziezy.pl 23 lutego 2022. 

4. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu oraz 

podczas finału Konkursu. 

5. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 4 marca 2022 w 

Galerii  im. Stanisława Szafrana mieszczącej się w Pałacu Młodzieży, Rynek 14. 

 

Uwagi końcowe 

1. Prace nadesłane po terminie, niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, 

zrolowane lub oprawione w passe-partout nie będą  brane pod uwagę. 
2.  Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 
3. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas finału konkursu zostaną przekazane przez 

Organizatora na kolejną edycję konkursu. 
4. Uczestnicy Konkursu 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. 
5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu: 

mgr sztuki Violetta Rola, tel: 509 666 463 

mgr sztuki Renata Kubiesza – kierownik Działu Plastycznego, tel. 602 623 725 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://palacmlodziezy.pl/

