
Malowane skrzydła Wróblewa – projekt w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zaginione skrzydło - NAMALUJ ŚW. JANA” 

 

§1 

Organizatorem konkursu jest  Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Res Civilis Nostra”. 

§2 

Konkurs jest elementem zadania „Malowane skrzydła Wróblewa – projekt w zakresie edukacji 

artystycznej i kulturalnej” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego. 

§3 

Celem konkursu jest promowanie kulturowego dziedzictwa regionu, popularyzowanie wiedzy o 

lokalnym zabytku, jakim jest ołtarz z Wróblewa, rozbudzenie zainteresowania lokalną historią oraz 

twórczością artystyczną mieszkańców regionu, a także podjęcie próby odtworzenia zaginionego 

skrzydła ołtarza. 

§4 

Konkurs ma charakter otwarty. W szczególności zachęcamy do udziału uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

§5 

 

Zadaniem uczestników jest wykonanie prace plastycznej przedstawiającej zaginiony rewers 

ołtarzowego skrzydła przedstawiający św. Jana Chrzciciela. Wymiary pracy wykonanej dowolną 

techniką muszą zachować proporcje oryginału i powinny wynosić dokładnie 70x28cm. 

§6 

Każdy uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

§7 

Prace należy składać osobiście w Szkole Podstawowej w Grabinach-Zameczku lub przesyłać na adres: 

Szkoła Podstawowa w Grabinach Zameczku 

ul. Gdańska 88, 83-022 Suchy Dąb 

Z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Namaluj św. Jana” 

§8 

Termin składania prac upływa 8 listopada 2009 roku. 

§9 

Na odwrocie pracy powinien znaleźć się symbol uczestnika. Taki sam symbol musi znaleźć się na 

dołączonej do pracy kopercie zawierającej kartę zgłoszenia uczestnika (załącznik 1). 

§ 10 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki. 

§11 

Po rozstrzygnięciu konkursu prace mogą być zwrócone autorom na życzenie.  

§12 

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna. Zgoda 

z formie pisemnej zawierająca zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie podanych danych osobowych 



Komitet ds. Przywrócenia Ołtarza w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP we Wróblewie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Res Civilis Nostra” 

Koło Naukowe „Mozaika” przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego 
Szkoła Podstawowa w Grabinach Zameczku 

Urząd Gminy Suchy Dąb 
 

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

w celach związanych z zadaniem „Malowane skrzydła Wróblewa – projekt w zakresie edukacji 

artystycznej i kulturowej” musi być dostarczona wraz z pracą konkursową (załącznik 2). 

§13 

Prace konkursowe oceni jury w składzie określonym przez organizatora konkursu. 

§14 

Nagrody zostaną  przyznane w następujących kategoriach: 

Kategoria MŁODZIEŻOWA – Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 

Kategoria OTWARTA – Osoby dorosłe (również studenci uczelni wyższych) 

 

§15 

Nagrody i wyróżnienia 

Pula nagród dla zwycięskich prac wynosi 1000zł. Organizator przewiduje też przyznanie wyróżnień, 

którym mogą towarzyszyć nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ponadto 

pamiątkowy dyplom udziału w konkursie. 

 

§16 

Uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich prac odbędzie się podczas odsłonięcia kopii tablic 

ołtarzowych we Wróblewie. 

§17 

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie, która będzie otwarta podczas uroczystego 

odsłonięcie kopii tablic ołtarzowych we Wróblewie. 

§18 

Uczestnik konkursu poprzez złożenie pracy wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

§19 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu, zmian w składzie komisji 

konkursowej oraz zmian w zakresie przyznawania, podziału i form nagród. 

§19 

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej gminy Suchy Dąb, na tablicy ogłoszeń we 

Wróblówce we Wróblewie oraz w Szkole Podstawowej w Grabinach-Zameczku.  

§20 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 501-23-63-63 lub 503-70-

33-36 lub drogą elektroniczną: wroblewo@gmail.com. 

 

 

 

 

 


