
      Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie
ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn, tel.  500  799 675

www.gokzbuczyn.pl

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI 

„Lato w literaturze”

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie zaprasza Seniorów 

do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-literackim pt. „Lato w literaturze”. 

Drodzy Seniorzy!

Podzielcie się z nami swoimi zdolnościami plastycznymi. Stwórzcie dzieło zainspirowane 

opisem przyrody z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Cele konkursu:

 zachęcenie do aktywności twórczej Seniorów,

 rozbudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych,

 popularyzacja różnych form sztuki wśród Seniorów,

 krzewienie wrażliwości na literaturę i sztukę,

 promocja czytelnictwa.

Kategoria wiekowa: Seniorzy 60 +

Miejsce i  termin składania prac:  Podpisane prace konkursowe z wypłonioną kartą

zgłoszenia  należy  dostarczyć  do  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Zbuczynie,  

ul.  Jana  Pawła  II  3,  08-106  Zbuczyn  w  nieprzekraczalnym  terminie  

do 4 września 2020r.

http://www.gokzbuczyn.pl/


REGULAMIN

1. Zadaniem konkursowym jest  stworzenie  pracy plastycznej  inspirowanej podanym

przez  Organizatorów  fragmentem  „Nad  Niemnem”  Elizy  Orzeszkowej  

(załącznik nr 1).

2. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Zbuczyn 

i Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbuczynie.

3. Każdy z uczestników zgłasza jedną pracę.

4. Forma i  technika  prac  dowolna:  malarstwo,  rysunek,  grafika,  witraż,  rękodzieło,

haft, kompozycje kwiatowe, itp.

5. Prace  oceniać  będzie  niezależne  jury  biorące  pod  uwagę:  nawiązanie  do  tematu

konkursu,  interpretację  fragmentu  powieści,  pomysł,  ogólne  wrażenie  estetyczne.

Postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne. 

6. Prace  nagrodzone  zostaną  wyeksponowane  na  wystawie  w  Gminnym  Ośrodku

Kultury w Zbuczynie.

7. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  

O szczegółach wręczania nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

8. Prace  nienagrodzone  należy  odebrać  w  terminie  do  30  września  2020  r. 

Za nieodebrane prace organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Odbiór prac nagrodzonych będzie możliwy po zamknięciu wystawy. 

10. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Regulamin i karta zgłoszeń na stronie: www.gokzbuczyn.pl

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela 

Joanna Handzel - koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbuczynie. 

Telefon kontaktowy: 500-799-675 .

http://www.gokzbuczyn.pl/
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