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REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO 

”Stachuriada” 
 
 
 

§ 1 
Organizatorem konkursu plastycznego „Stachuriada” zwanego dalej 
konkursem jest Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w 
Tarnobrzegu, zwana dalej Organizatorem. 

§ 2 
Celem konkursu jest zmotywowanie młodych ludzi do poznania tekstów 
Edwarda Stachury i zaprezentowania swojego talentu oraz stworzenie zbioru 
prac obrazujących sposób interpretacji tekstów autora przez uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 

§ 3 
Tytuł konkursu: „Nie wszystko da się powiedzieć”  
 

§ 4 
 

Interpretacja tematu i technika są dowolne (zależne od osoby wykonującej 

pracę) i obejmują możliwość zobrazowania tekstów Edwarda Stachury, 

bądź stworzenia portretu  lub karykatury autora w formie plastycznej  

 
§ 5 

26 kwietnia 2010 w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędzie się finał konkursu, 
w którym wezmą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy. 

 
§ 6 

Uczestnicy 
W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu 
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§ 7 
Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu wykonują dowolną ilość prac w formacie A4lub 
A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, 
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej 
pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek i telefon autora, tytuł pracy, 
adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Konkurs nie 
obejmuje prac przestrzennych.  

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 
praw autorskich do nich na rzecz Organizatora. 

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.  

§ 8 
Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy dostarczyć do Liceum Ogólnokształcącego im. M.   
Kopernika w Tarnobrzegu z dopiskiem „Stachuriada” do dnia 19-go 
kwietnia 2010 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  
3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 
4. Każdy autor może dostarczyć max. 2 prace. 

§ 9 
Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu     
Komisja Konkursowa.  

2. Komisję powołuje Organizator.  
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą 

klasyfikowane przez Komisję.  
4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum 

cztery przyznając nagrody za I, II i III-cie miejsce. 
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
6. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni podczas finału. 
7. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody 

rzeczowe.  
8. Nagrody zostaną wręczone na koncercie finałowym.  

Kontakt do organizatorów: 

Katarzyna Sawicka  511 586 838 

Luiza Gustaw 504 171 234 


