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Regulamin konkursu plastycznego „Moja kartka bożonarodzeniowa” 

organizowanego w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych  

„Pod Skrzydłami Anioła”2018 

 

 

Organizator 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

 

Partnerzy 

Firma WIŚNIOWSKI 

 

Cele konkursu:  

1. Doskonalenie umiejętności manualnych, warsztatowych i twórczych. 

2. Rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych. 

3. Rozpowszechnianie sztuki tworzenia własnoręcznie wykonanych kartek 

okolicznościowych. 

4. Rozwijanie wrażliwości na tradycje regionu, polskie obrzędy ludowe oraz zwyczaje 

związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. 

5. Promowanie młodych talentów poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania 

swoich możliwości plastycznych. 

6. Promowanie talentów i ich prezentacja w regionie małopolskim. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych: 

 4 – 6 lat 

 7 – 11 lat 

 11 – 13 lat 

 14 – 16 lat 

 17 – 20 lat 

 Dzieci i młodzież niepełnosprawna. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu własnoręcznie zaprojektowanej kartki 

świątecznej bez użycia elementów doklejanych. W tegorocznej edycji konkursu 

zachęcamy do następujących technik plastycznych: rysunek, malarstwo, grafika, batik, 

malowanie na tkaninie, malowanie na foli, malowanie tuszem. 

3. Wymiar pracy powinien być zbliżony do formatu karki pocztowej pojedynczej lub 

podwójnej. Praca powinna być wykonana starannie, a jej charakter powinien opisywać 

tradycje i zwyczaje związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. 

4. Każda kartka powinna mieć dołączoną podpisaną i wypełnioną kartę zgłoszeniową 

załączoną do regulaminu. 

 

Termin i miejsce 

Opisane prace konkursowe (imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwa szkoły/placówki, imię 

i nazwisko, telefon oraz e-mail opiekuna pracy) 

należy przesłać do 26 listopada 2018 roku na adres: 

Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu, 

Plac Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz,  



z dopiskiem: Pałac Młodzieży, konkurs „Moja kartka bożonarodzeniowa” 

wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dostępną na stronie PM 

www.palacmlodziezy.pl w informacji o konkursie. 

Wyniki konkursu zostaną umieszczone w dniu 4 grudnia 2018 r. na stronie internetowej 

Pałacu Młodzieży. Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się podczas finału Przeglądu 

Działań Artystycznych „Pod Skrzydłami Anioła”, który odbędzie się 7 grudnia 2018 r. 

(piątek) o godzinie 11:00 w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI. 

 

Ocena jury 

Jury powołane przez Organizatora może przyznać 3 miejsca w każdej kategorii. Przyznanie 

premiowanych miejsc oraz ich ilość będzie zależne od poziomu nadesłanych prac oraz od 

decyzji jury. Werdykt jury jest ostateczny. 

Kryteria oceny prac: 

 staranność i estetyka wykonania, 

 oryginalność elementów graficznych, pomysłowość pracy, 

 ciekawa treść tematyczna dotycząca oryginalnego przedstawienia zwyczajów świąt 

Bożego Narodzenia.  

 efekt końcowy, ogólne wrażenie. 

 

Postanowienia końcowe 
1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie. Zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia. 

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

ich nazwisk oraz ich pracy konkursowej w środkach masowego przekazu oraz zezwalają 

na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z Finału 

Konkursu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem 

z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja). 

4. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością Organizatora. 

5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

7. Konkurs z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie 

odwołany. 

 

Wszelkich informacji udziela: 

Anna Skierska-Jurczak 

Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz 

tel. + 48 (18) 442-07-32  

dzial.imprez.pm@wp.pl  

palacmlodziezy.pl 



Regulamin konkursu literacko-kaligraficznego „Anielskie Pióro” 

organizowanego w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych 

„Pod Skrzydłami Anioła” 2018 

 

 

Organizator 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

 

Partnerzy 

Firma WIŚNIOWSKI 

 

Cele konkursu:  

1. Doskonalenie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem, 

2. Rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,  

3. Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 

4. Promowanie młodych talentów poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania 

swoich zdolności literackich, 

5. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych: 

 7 - 10 lat 

 11 - 13 lat 

 14 - 16 lat 

 17 - 20 lat. 

2. Zadanie konkursowe polega na pięknym napisaniu życzeń z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia oraz ozdobieniu tekstu iluminacjami, inicjałem lub bordiurą.  

 Wybrany tekst należy napisać piórem lub piórkiem na gładkiej kartce formatu A5 lub 

A4 jednostronnie. Prace powinny być napisane czarnym lub granatowym atramentem. 

 Do tworzenia inicjałów, iluminacji i bordiur można użyć kolorowych pisaków. 

 Korzystanie z korektorów jest niedozwolone. 

 Prace pisane długopisami, cienkopisami lub piórami zmywalnymi nie będą brane pod 

uwagę. 

3. Instytucja delegująca (szkoła lub placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić do 

konkursu maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.  

 

Termin i miejsce 

Opisane prace konkursowe (imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwa szkoły/placówki, imię 

i nazwisko, telefon oraz e-mail opiekuna pracy) 

należy przesłać do 26 listopada 2018 roku na adres: 

SP nr 21, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz 

z dopiskiem: Pałac Młodzieży, konkurs „Anielskie Pióro” 

wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dostępną na stronie PM 

www.palacmlodziezy.pl w informacji o konkursie. 

http://www.palacmlodziezy.pl/


Wyniki konkursu zostaną umieszczone w dniu 4 grudnia 2018 r. na stronie internetowej 

Pałacu Młodzieży. Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się podczas finału Przeglądu 

Działań Artystycznych „Pod Skrzydłami Anioła”, który odbędzie się 7 grudnia 2018 r. 

(piątek) o godzinie 11:00 w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI. 

 

Ocena jury 
Jury powołane przez Organizatora może przyznać 3 miejsca w każdej kategorii. Przyznanie 

premiowanych miejsc oraz ich ilość będzie zależne od poziomu nadesłanych prac oraz od 

decyzji jury. Werdykt jury jest ostateczny. 

Kryteria oceny prac: 

 treść życzeń, 

 staranność i oryginalność elementów graficznych,  

 płynność pisma i estetyka połączeń literowych, 

 kompozycja pracy, 

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z pracą. 

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

ich nazwisk oraz ich pracy konkursowej w środkach masowego przekazu oraz zezwalają 

na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z Finału 

Konkursu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem 

z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja). 

4. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością Organizatora. 

5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

7. Konkurs z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie 

odwołany. 

Wszelkich informacji udziela: 

Lucyna Urbańska 

Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz 

tel. + 48 (18) 442-07-32  

dzial.imprez.pm@wp.pl  

palacmlodziezy.pl 

 



Regulamin konkursu piosenki „Anielska Nutka” organizowanego w ramach 

Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych „Pod Skrzydłami Anioła” 2018 

 

 

Organizator 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. 

 

Partnerzy 
Firma WIŚNIOWSKI, 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 

 

Cele 
1. Promowanie młodych talentów poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania 

swoich możliwości wokalnych, muzycznych przed jury i publicznością. 

2. Prezentacja własnych umiejętności artystycznych w konfrontacji z rówieśnikami – zdrowe 

współzawodnictwo i wymiana doświadczeń wokalnych. 

3. Kształtowanie w młodym człowieku wrażliwości muzycznej. 

4. Popularyzacja pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych, uwrażliwienie na ich piękno 

oraz ukazanie ich różnorodności. 

5. Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w tym kolędowania oraz 

ochrona przed ich zanikaniem. 

6. Wytworzenie radosnej świątecznej atmosfery. 

 

Termin i miejsce 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 3 grudnia 2018 r. w sali ratusza w Miasteczku 

Galicyjskim w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas finału Przeglądu Działań Artystycznych 

„Pod Skrzydłami Anioła”, który odbędzie się 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 11:00 

w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI. 

 

Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne 
1. Konkurs adresowany jest do solistów w wieku 7 – 20 lat w następujących kategoriach 

wiekowych: 

 7 – 10 lat, 

 11 – 13 lat, 

 14 – 15 lat, 

 16 – 20 lat. 

2. Każdy solista zobowiązany jest zaprezentować 1 piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej. 

Piosenki mogą być wykonywane a capella, przy akompaniamencie na żywo albo do 

podkładu muzycznego na płycie CD lub na pendrive. 

3. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz pianino. 

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do 28 listopada 2018 roku na adres 

dzial.imprez.pm@wp.pl na wypełnionej karcie zgłoszenie dostępnej wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych na stronie www.palacmlodziezy.pl w informacji 

o konkursie. 

5. Instytucja delegująca (szkoła lub placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić do 

konkursu maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej. 

mailto:dzial.imprez.pm@wp.pl
http://www.palacmlodziezy.pl/


6. Laureaci pierwszych miejsc oraz zdobywca nagrody Grand Prix w poprzedniej edycji 

konkursu, nie mogą zgłosić swojego udziału. 

 

Ocena jury 
Jury powołane przez Organizatora może przyznać 3 miejsca w każdej kategorii oraz Grand 

Prix „Anielskiej Nutki”. Przyznanie premiowanych miejsc oraz ich ilość będzie zależne od 

poziomu prezentowanych utworów oraz od decyzji jury. Werdykt jury jest ostateczny. 

Jurorzy w swojej ocenie biorą pod uwagę: dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do 

wieku wykonawcy), opracowanie muzyczne, wykonanie i indywidualność uczestników 

(intonacja, dykcja, emisja głosu), ogólny wyraz artystyczny. 

 

Postanowienia końcowe 
1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie. Zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia. 

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

ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na 

ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z Finału 

Konkursu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem 

z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja). 

4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

6. Konkurs z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie 

odwołany. 

 

Wszelkich informacji udziela:  
Urszula Baziak 

Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz 

tel. + 48 (18) 442-07-32  

dzial.imprez.pm@wp.pl 

palacmlodziezy.pl 
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