
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  

LITERACKO-FOTOGRAFICZNO- 

PLASTYCZNO-MUZYCZNYM 

 

DLA:  

 DZIECI (do 10 roku życia) 

 MŁODZIEŻY (od 11 do 18 roku życia) 

 MŁODYCH DOROSŁYCH (od 19 do 26 roku życia) 

 I DOROSŁYCH (powyżej 26 roku życia) 

 

UKAZAĆ PIĘKNO KOBIECOŚCI 
 

TEMATY 
 KOBIETA PIĘKNA W PRZECIĄGU 

CAŁEGO ŻYCIA 
 KOBIETA PIĘKNA POMIMO 

PRZECIWNOŚCI LOSU 
 

OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU 
W CZASIE KONGRESU O KOBIECIE 

W AULI UKSW, DEWAJTIS 5 
 DNIA 12 MARCA 2016 ROKU 

O GODZINIE 16.00 



Regulamin Konkursu 

I. Organizator konkursu 

 Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych  

i Profilaktyki Uzależnień WFCH  UKSW 

 Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio  

 Centrum Kultury w Łomiankach  

 

II. Adresat konkursu 

Dzieci, młodzież i dorośli z całej Polski 

 

III. Cele konkursu 

1. Rozwijanie wrażliwości - głębsze ujmowanie piękna kobiecości. 

2. Budzenie refleksyjności w spojrzeniu na zadany temat. 

3. Dostrzeganie piękna w różnych sytuacjach. 

4. Rozwijanie zdolności plastycznych. 

 

IV. Przedmiot oceny konkursowej 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednej lub kilku prac w 

dowolnie wybranej technice plastycznej lub fotograficznej lub 

zaprezentowanie swoich przemyśleń, opowiadań, wspomnień, lub 

też przysłanie CD z nagraniem wykonania danego utworu. 

Prace plastyczne winny być przygotowane do ekspozycji. 

2. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną  kartę 

informacyjną (zał. nr1). 

 

3. Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem 

- refleksyjne ujęcie tematu 

- walory artystyczne/językowe. 

 

4. Termin nadsyłania prac: 1 marca 2016 r. 

5. Adres nadsyłania prac z kartą zgłoszenia: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Ul. Wóycickiego 1/3 gmach 14 p. 1419 

01-938 Warszawa 

Z dopiskiem:  Konkurs „Ukazać piękno kobiecości” 



 

V. Struktura konkursu 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana  

     przez Organizatorów. 

 

VI. Nagrody 

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

VII. Uwagi końcowe 

1. Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na finał konkursu oraz 

powiadomieni  o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach drogą 

elektroniczną. 

2. Przyjazd uczestników i opiekunów na wręczenie nagród odbywa 

się na własny koszt. 

3. Organizatorzy nie odsyłają prac. 

4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i 

Organizatorzy mogą nimi dysponować. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo eksponowania prac 

plastycznych na wystawach pokonkursowych i publikacji prac 

literackich bez wypłaty honorarium dla autorów. 

6. Oceniane będą tylko prace z dołączoną  kartą zgłoszenia i 

podpisanym oświadczeniem. 

7. Uczestnik, przesyłając pracę do konkursu,  oświadcza tym samym, 

że jest jej autorem i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane 

prawa autorskie innych osób. 

8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i 

respektowaniem jego regulaminu. 

 



 

Załącznik 

 

Karta zgłoszenia 

Tytuł pracy  

…………………………………………………………………………… 

1. Imię i nazwisko 

autora……………………………………………………………. 

2. Wiek autora  

………………………………………………………………... 

3. E-mail autora 

……………………………………………………………………… 

4. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 - nauczyciel/opiekun 

prowadzący…………………………………………………. 

5. Nazwa szkoły 

…………………………………………………………………….. 

6. Adres szkoły 

ul. 

……………………………………………………………………………… 

miasto/miejscowość 

………………………………………………………………. 

kod …………………. …………………………………….. 

poczta …………………………………………………….. 

telefon ………………………  

e-mail …………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa u ochronie danych 

osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.)  

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu  

……………………………………………………….. 


