
 

 

 

                        Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń 

 

ogłasza konkurs  

 

plastyczny i fotograficzny  

 

pt. „Blaski i cienie lampy” 

 
1. Celem konkursu jest:  

✓ popularyzacja działalności naukowej, patriotycznej i społecznej twórcy 
przemysłu naftowego- Ignacego Łukasiewicza 

✓ poszukiwanie nowych form i środków artystycznego wyrazu, 
✓ rozwijanie emocji, fantazji i wyobraźni plastycznej, 
✓ wspieranie kreatywności dzieci i  młodzieży, 
✓ możliwość prezentacji twórczości uczestników na wystawie pokonkursowej 
 

2. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej lub fotografii interpretującej hasło 

przewodnie konkursu „Blaski i cienie lampy”, prace inspirowane światłem, lampą naftową, a 
przede wszystkim sylwetką wielkiego odkrywcy, naukowca, społecznika i patrioty 
Ignacego Łukasiewicza. 

4. Praca plastyczna lub fotografia powinna być wykonana w formacie A4 lub A3. Praca 
plastyczna może być wykonana dowolną techniką. 

5. Każda zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie  bez udziału osób trzecich.  

6. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.  

7. Do każdej pracy konkursowej uczestnik musi dołączyć kartę zgłoszenia wraz z 
oświadczeniem rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika. 

8. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, decyzja komisji konkursowej 
jest nieodwołalna. 

9. Prace uczestników zostaną ocenione osobno w dwóch kategoriach: 

• praca plastyczna 
• fotografia 

 



 

 

 

 

10. W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca, za które 
przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

11. Ocenie podlega: 

•  poprawność estetyczna i techniczna prac, 
• zrealizowanie hasła konkursowego „Blaski i cienie lampy”, 
• oryginalność ujęcia tematu, 
• kreatywność. 

12. Prace należy dostarczyć do dnia 15 czerwca 2022 roku 

na adres: 

Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń 

ul. księdza Piotra Ściegiennego 20 

37-464 Stalowa Wola 

13. Ogłoszenie wyników będzie podczas pikniku rodzinnego w dniu 18 czerwca 2022 
roku. 

14. Wybrane przez Jury prace zaprezentowane zostaną w formie wystawy 
pokonkursowej.  

15. Organizator nie zwraca przesłanych prac, zastrzegając, że uczestnicy biorący udział 
w Konkursie nieodpłatnie przenoszą na organizatora pełne prawa autorskie                             
i majątkowe, co upoważnia organizatora do: 

• rozpowszechniania 
• publikowania i reprodukowania 
• zamieszczania na stronie 
• publicznego wystawiania i eksponowania. 


