Sny
Marii Konopnickiej
konkurs plastyczny
dla uczniów
szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU
Cele:
1. Upamiętnienie 175. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej.
2. Propagowanie twórczości sławnej suwalczanki.
3. Promocja Suwałk i Suwalszczyzny.
4. Ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji.
5. Rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych.
Warunki uczestnictwa:
1. Tematyka pracy plastycznej: interpretacja plastyczna wiersza Marii Konopnickiej pt. „Sny”.
Maria Konopnicka
Sny

Jak polem brzęczą aż do zórz
Pszeniczne, złote kłosy,
Jak cicho drzemią wpośród zbóż
Bławatki pełne rosy…

Już w łąkach wstają srebrne mgły,
Zachodnia świeci zorza,
Nad głową moją lecą sny,
Z za góry gdzieś, z za morza…

Jak śpiewa nocą jasny zdrój
Swoją piosenkę szklaną,
Jak noc królewski wdziewa strój,
Gwiazdami szatę tkaną…

Jak złote ptaki lecą tak,
Z wieczornym szumem w lesie,
A każdy w złotych piórach swych
Tęczowe barwy niesie.

Jak przed okienkiem mojem tuż
Jaśminów pachną kwiaty,
Jak wioską chodzi anioł stróż,
I błogosławi chaty…

I z barw tęczowych zwija mi
Przecudnej krasy baśnie,
Jak gwiazda boża jasno lśni,
Gdy wioska cicho zaśnie.

I ja też składam z dłonią dłoń,
I klękam do pacierzy,
I w cichych modłach chylę skroń,
Gdy dzwon zadzwoni z wieży…

Jak słodko roni lipa ta
Swój szmer przeciągły, cichy,
Jak wietrzyk w trawach cudnie
gra,
Kołysząc róż kielichy…

Dobranoc, miły dzionku ty!
Dobranoc, wiosko droga!
Niech noc ci błogie ześle sny,
Pod strażą zaśnij Boga!

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać ilustrację w technice kola-

żu1 (format A3). Praca powinna być płaska na tyle, by można było ją eksponować w ramie.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się jesienią 2017 roku. O dokładnym
terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.
5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych
Suwałk i powiatu suwalskiego.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wykonanej pracy
z umieszczonymi na jej odwrocie informacjami: imię i nazwisko, szkoła,
klasa, dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu), dane opiekuna (imię,
nazwisko, numer telefonu) do dnia 31 października b. r. na adres:
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej
ul. E. Plater 33 A
16-400 Suwałki
z dopiskiem: Konkurs „Sny Marii Konopnickiej”
* Informacje na pracy powinny być czytelne i wyraźne.

7. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia
zwycięzcy, przyznania nagrody, działaniach promocyjnych konkursu
oraz upublicznienia danych osobowych laureatów konkursu niezbędnych
dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
8. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie ewentualnego wizerunku Uczestnika.
9. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) oraz zgodą
na korzystanie przez Organizatora z prac na własny użytek, ich publikację na stronie www.bpsuwalki.pl.
Kryteria oceny i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac konkursowych wg
następujących kryteriów: oryginalność kompozycji, technika i staranność
wykonania, kolorystyka, pomysł.
2. Komisja ma prawo do interpretacji regulaminu konkursu.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: (87) 565-62- 46 lub emailem: metodyka@bpsuwalki.pl
1

kolaż - technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. Są one naklejane
na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi.

Organizatorzy konkursu:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie publiczne „Kapelusze Marii Konopnickiej – 175. rocznica urodzin Marii Konopnickiej”
jest współfinansowane przez Miasto Suwałki

Konkurs zorganizowano przy wsparciu Powiatu Suwalskiego

