
 
 

R E G U L A M I N  
VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

na wykonanie ekslibrisu okazjonalnego 
 

TEMAT: „Antyczny pierwiastek – (chimery, meduzy, fauny, trytony) 

w twórczości Jacka Malczewskiego” 
§ 1. 

Organizator Konkursu 
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu  

www.plastyk.radom.pl 
e-mail: plastyk@plastyk.radom.pl 

 
Patronat nad Konkursem sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 

 
§ 2. 

Założenia Konkursu 
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu ekslibrisu okazjonalnego 

(znaku bibliotecznego w formie ozdobnej winiety) na temat:  
„Antyczny pierwiastek – (chimery, meduzy, fauny, trytony) w twórczości Jacka Mal-
czewskiego”. 

2. Celem konkursu jest:  

 zapoznanie uczniów z różnymi technikami wykonywania ekslibrisu i przypo-
mnienie elementów, które powinien zawierać ten znak,  

 pozyskanie interesujących realizacji plastycznych, o oryginalnych rozwiązaniach 
artystycznych i technicznych, 

 umiłowanie ojczyzny i zachęcanie do poznania twórczości malarza związanego 
z regionem radomskim, 

 rozbudzanie samodzielności, kreatywności i zdolności twórczych młodzieży, 
 rozwijania umiejętności refleksyjnego i krytycznego odbioru treści artystycz-

nych,  
 poszerzanie zainteresowań młodzieży, pobudzanie jej wrażliwości estetycznej 

oraz rozwijanie zdolności twórczych,  

 podniesienie poziomu kształcenia w zakresie realizacji graficznych, 
 kształcenia umiejętności interpretacji twórczości Jacka Malczewskiego jako nie-

powtarzalnego zjawiska malarstwa  polskiego oraz tworzenia realizacji plastycz-
nych w dziełach graficznych. 
 

§ 3. 

Uczestnictwo w konkursie 
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół plastycznych.  
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

(http://www.plastyk.radom. pl/) i jest jedynym dokumentem określającym zasady 
konkursu. 

 

http://www.plastyk.radom.pl/
mailto:plastyk@plastyk.radom.pl


§ 4. 

Warunki Konkursu  
1. Format prac dostarczonych na konkurs: min. 9cm x 9 cm, max. 9cm x 12 cm 
2. Technika wykonania prac: grafika warsztatowa, grafika komputerowa.  
3. Elementy wyróżnione na znaku książkowym – napis: Ex libris oraz napis: Jacek 

Malczewski, grafika związana z tematem konkursu. 
4. Prace dostarczone na konkurs powinny być umieszczone na formacie A5, (ekslibris 

podklejony na dwóch górnych rogach). 
5. Na konkurs można dostarczyć do trzech prac jednego autora.  
6. Prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: 

- imię, nazwisko i wiek autora,     
- adres szkoły, tel., fax. adres e-mail szkoły, 
-imię i nazwisko opiekuna artystycznego.   

7. Prace należy przesyłać na adres: 
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta  
Al. Grzecznarowskiego 13, 26 - 600 Radom 

z dopiskiem  na kopercie /Konkurs - Ekslibris/ w terminie do 15 marca 2015r. 
 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w miesiącu kwietniu  2015r. 
 

§ 5. 

Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród 
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. 
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
3. Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach konkursu i terminie wręczania 

nagród.  
4. Odbiór nagród odbędzie się na wernisażu wystawy pokonkursowej zorganizowanej 

w GALERII w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.  
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania pracami, które nie podlegają 

zwrotowi oraz prawo bezpłatnego reprodukowania i publikowania prac nadesłanych 
na konkurs. 

 
§ 6. 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik biorący udział w konkursie, akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 
2. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu, nie zawierają wszystkich informa-

cji nie będą oceniane przez Komisję Konkursową. 
3. Organizator powołuje Komisję Konkursową. 
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
5. Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami: 
  - zgodność pracy z tematem konkursu, 
  - oryginalność ujęcia tematu, 
  - walory artystyczne pracy. 
6. Organizator zajmuje się ogłoszeniem wyników konkursu, rozstrzyganiem sporów 

i interpretacją zasad konkursu. 
 
 

       Regulamin opracowała: Alina Włodarz 
           


