
 

IV KOCIEWSKI KONKURS 

TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ  

DZIECI I MŁODZIEŻY  

o nagrodę Bursztynowego Pędzla  

pod nazwą 

"MADONNY W MALARSTWIE" 

pod patronatem prezydenta miasta Starogard Gdański  

Janusza Stankowiaka  

  

Celem konkursu jest wychowanie młodego człowieka przez sztukę, zbliżenie i 

zainteresowanie go pracą twórczą oraz ukazanie radości płynącej  

z procesu twórczego. 

Powyższy konkurs jest formą dziecięcej interpretacji plastycznej wyobrażeń Matki Jezusa 

występujących w sztuce.  

 

Organizator: Galeria Sztuki w Drodze 

Współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie 

Gdańskim 

Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja 

Zasięg konkursu: region kociewski (powiat tczewski, świecki, starogardzki) 

Nagrody: Nagroda Bursztynowego Pędzla i nagrody rzeczowe 

  

Warunki uczestnictwa: 

 ilość nadesłanych prac dowolna, 

 prace przed dostarczeniem do organizatora konkursu winne być oceniane na szczeblu 

danej szkoły, placówki, prace można nadsyłać grupowo (placówki) i indywidualnie 

 technika wykonania prac: malarstwo (farby plakatowe, akrylowe, akwarela, batik i 

inne) 



 format prac: A3 

 każda praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa 

i numer telefonu placówki rekomendującej pracę, lub telefon indywidualnego 

uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, jeżeli praca została wykonana 

pod jego kierownictwem, 

 prace prosimy nadsyłać na adres: 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim 

83-200 Starogard Gdański 

ul. Paderewskiego 1 

z dopiskiem "Konkurs plastyczny: Madonny w malarstwie" 

 Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę, 

 prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału na 

kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, osoby niepełnosprawne (ze 

względu na większy wkład pracy) 

 prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane 

 organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez wypłacania honorariów autorskich 

 termin: prace należy dostarczyć do organizatora na adres jak wyżej do dnia 12 

grudnia 2015 r. 
 Wernisaż planowany jest na dzień 19 grudnia 2015 r. (sobota) o godz. 12:00 

 o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem, mailem lub 

telefonicznie. Dodatkowo lista laureatów znajdzie się na stronie internetowej 

wposzukiwaniusztuki.pl oraz na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w 

Starogardzie.  

 w sprawach organizacji i podsumowania konkursu należy kontaktować się z 

komisarzem konkursu, Danutą Farysej, telefon kontaktowy: 505-600-704 

  

Organizator proponuje skorzystać z pomysłów pisania ikon wykonując je na kartce formatu 

A3 

Konkurs organizowany w ramach V Kongresu Kociewskiego 2015 i Stypendium 

Prezydenta Miasta Starogard Gdański.  

Życzymy twórczych pomysłów! 

 

http://www.wposzukiwaniusztuki.pl/

