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Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„100 rocznica urodzin Stanisława Lema”
Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z największych pisarzy XX wieku, innowator i zarazem klasyk,
futurolog i myśliciel. Poruszał się w ramach wielu gatunków literackich. Światową sławę i popularność
przyniosła mu fantastyka naukowa. Jego książki przetłumaczono na 45 języków i wydano w łącznym
nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. W 2021 roku mija 100 lat od urodzin autora "Cyberiady" i z tej
okazji zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym inspirowanym twórczością Stanisława Lema lub
nawiązującą bezpośrednio do jego postaci. „Bajki robotów” - Autor znakomicie połączył w nich motywy
baśniowe z elementami właściwymi dla fantastyki naukowej. Stanisław Lem odwołuje się do znanych
wszystkim motywów literackich: istnienia królestw, pomnażania dóbr i bogacenia się władców, a także
różnych sposobów walki między państwami. Występują tu elektrycerze, maszyna różnicowa walczy ze
smokiem, a królewicz Ferrycy zakochuje się w królewnie Krystali. Młody czytelniku to jedyna okazja, abyś
zilustrował dzieła polskiego futurologa według Twojej wyobraźni!
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „100 rocznica urodzin Stanisława Lema”
1. Konkurs plastyczny w dowolnej technice artystycznej adresowany jest do dzieci z
przedszkoli i szkół podstawowych z województwa pomorskiego
I KATEGORIA Przedszkola
IA kategoria 3 i 4 - latki
IB kategoria 5 i 6 - latki
II KATEGORIA - Szkoły Podstawowe
IIA kategoria – kl. I – III
IIB kategoria – kl. IV – VI
IIC kategoria – kl. VII –VIII
III Kategoria Open
Dzieci i młodzież ze szkół specjalnych
2. Czas trwania Konkursu plastycznego: 28.01.2021 – 31.03.2021
3. Cele konkursu:
- zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania biografii oraz dzieł polskiego futurysty Stanisław Lema,
- poznawanie różnych dziedzin nowoczesnych technologii opisanych w „Bajkach robotów”,
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej „sięgającej gwiazd i kosmosu”,

- kształtowanie zamiłowania do nowoczesnej literatury jaką jest fantastyka naukowa,
- zachęcanie do poznawania ludzi i miejsc związanych z osobą Stanisław Lema.
4. Pracą konkursową jest praca plastyczna wykonana samodzielnie przez dziecko, w dowolnej technice nie
trójwymiarowej. Rysunek może zawierać jedno lub kilka wydarzeń z „Bajki o królu Murdasie” np.
panowanie nowego króla, sen o władzy, spacery po zamku, opuszczoną basztę i miedzianą szafę
wysadzaną rubinami lub arsenał z bombami i minami.
5. Dostępne bajki pod linkami, prosimy skorzystać:

https://www.youtube.com/watch?v=uAVWNnxmiBg
https://www.youtube.com/watch?v=Pjyo1BB7TNo
https://czytajpl.pl/jedna-z-bajek-robotow-fragment/
6. Prace w formie papierowej dostarczane przy środkach ostrożności będą poddawane 72 h kwarantannie.
7. Po ocenie artystycznej zostaną wyłonieni laureaci ( I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii
wiekowej)
8. Do każdej pracy powinien być dołączony załącznik nr 1
9. KAŻDA PRACA ZGŁASZANA NA KONKURS WINNA BYĆ NA ODWROCIE OPATRZONA
W METRYCZKĘ, KTÓRA POWINNA ZAWIERAĆ, NIE WKLADAMY PRAC DO
KOSZULEK!!!!
IMIE I NAZWISKO DZIECKA
KLASA, JAKA KATEGORIA WIEKOWA

!!!!NIE WIEK DZIECKA!!!!

NAZWA PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY
Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie Al.
Niepodległości 763, w opakowaniach zabezpieczających prace przed zniszczeniem, w terminie 31
marca 2021 roku
10. Organizator dopuszcza miejsca ex aequo.
11. Nad przebiegiem eliminacji będzie czuwać Jury.
12. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.
13. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody .
14. Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do placówek.
15. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.
16. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
17. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu
danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

18. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie danych osobowych na stronach
internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu, w publikacjach
dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu.
16. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować o zachodzących
zmianach zgłoszone do Konkursu placówki. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego
Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„100 rocznica urodzin Stanisława Lema”
Pieczątka przedszkola/szkoły

Oświadczenie
Ja, ………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego),
telefon kontaktowy……………………………………………
oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „100 rocznica urodzin
Stanisława Lema”. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, wiek/klasa, przedszkole/szkoła)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach
wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w portalach
społecznościowych organizatora w Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego
wynikach.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy
konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i
profilach w portalach społecznościowych organizatora oraz w innych formach utrwaleń.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie, jako administratora
danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

…………………………….
Czytelny podpis

