
II Edycja Konkursu Plastycznego 

„Trześniowskie anioły” 
 

„Trześniowskie anioły” to konkurs plastyczny nawiązujący do 

polichromii zdobiących ściany kościoła parafialnego w Trześni, 

najstarszego kościoła na terenie gminy Gorzyce.  

 

1. Organizatorzy: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach  

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni 

 Biblioteka Publiczna w Trześni 

 

2. Celem konkursu jest: 

 przybliżenie oraz popularyzacja historii regionu, 

 stworzenie interesującej kolekcji prac nawiązujących do polichromii zdobiących kościół 

parafialny w Trześni, 

 upowszechnienie inicjatyw twórczych,  

 stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie,  

 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi, 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni, 

 zachęcanie do poszukiwań inspiracji w historii sztuki 

 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Gorzyce.    

Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

 kategoria I – kl. 0-III szkoły podstawowej, 

 kategoria II – kl. IV-VII szkoły podstawowej, 

 kategoria III – gimnazjum 

 

4. Kryteria oceny:  

 zgodność pracy z tematem,  

 technika i staranność,  

 walory artystyczne,  

 pomysłowość,  

 samodzielność wykonania 

 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie witrażu przedstawiającego własną wizję 

anioła: 

 można zgłosić  1 – 2 prace, opisane ( imię, nazwisko, wiek, miejscowość ) i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, 

 w konkursie uczestniczą osoby indywidualne (prace wykonane zbiorowo nie będą 

oceniane), 



 technika pracy:  witraż (pracę należy  wykonać na podłożu papierowym), 

 materiały: tektura, papier, bibuła, klej , 

 format prac: A3 lub A4, 

 prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu    WAŻNE!!! 

 

6. Adresy  i terminy: 

 Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni lub do Domów 

Kultury i Bibliotek na terenie Gminy Gorzyce: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni – ul. Szkolna 2 

 Dom Kultury w Sokolnikach – ul. Sandomierska 8 

 Dom Kultury we Wrzawach – Wrzawy 486 

 Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach – Plac Erazma Mieszczańskiego 10 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach – Plac Erazma Mieszczańskiego 8 

 Biblioteka Publiczna w Trześni –  ul. Św. Floriana 16/1 

 lub przesłać pocztą z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Trześniowskie anioły” 

 Zgłaszanie prac do 22 września 2017 r. 

 

7. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatorów. Decyzja Jury jest 

nieodwołalna 

 

8. Laureaci I, II i III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe 

 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu: 

 rozstrzygnięcie Konkursu, wernisaż wystawy pokonkursowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Trześni podczas obchodów Dnia Anioła (2 października 2017r.), 

 laureaci zostaną poinformowani indywidualnie 

 

10. Dodatkowe informacje: 

 organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac i zastrzegają sobie prawo do późniejszego 

ich wykorzystania zgodnie z uznaniem, 

 za ewentualne uszkodzenia prac nie zawinione przez organizatora nie ponosimy 

odpowiedzialności,  

 nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu 

 

Szczegółowe informacje:  

Koordynator Konkursu – Katarzyna Góralska, Biblioteka Publiczna w Trześni, tel. (15) 836 35 53 

i na www.gokgorzyce.pl 

Zapraszamy 

 

http://www.gokgorzyce.pl/


Karta zgłoszenia na Konkurs Plastyczny 

„Trześniowskie  anioły” * 

DANE UCZESTNIKA: 

NAZWISKO:  

IMIĘ:  

WIEK:  

ADRES:  

TEL. KONTAKTOWY:  

ADRES E-MAIL:  

DANE INSTRUKTORA: 

NAZWISKO:  

IMIĘ:  

ADRES PLACÓWKI:  

TEL. KONTAKTOWY:  

ADRES E-MAIL:  

 

…………………………………………………………………… 

(podpis) 

*Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych w karcie 
zgłoszenia. 
OŚWIADCZENIA 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, 
Pl. E. Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce oraz ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji konkursowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Jednocześnie oświadczam, że moje dane podaję dobrowolnie, i że, zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana 
o nazwie i siedzibie administratora danych, celu ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 
Klauzula informacyjna 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101,poz. 926 z późn. zm) przetwarza powyższe dane osobowe 
realizując ustawowe i statutowe cele, zapewniając im pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych 
środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania.przekreślić w przypadku braku zgody. 
Posiadam zgodę od osób i ich opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku w w/w konkursie oraz jego 
rozpowszechnianie w ramach konkursu. 
 

 
 

……………………………………………………Podpis składającego oświadczenie 


