
I Międzynarodowy konkurs na grafikę i rysunek inspirowany twórczością 
Leona Wyczółkowskiego Bez natury tworzyć nie mogę 
 
REGULAMIN KONKURSU 
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych w wieku od 16 do 20 lat. 
2. Celem konkursu jest: 
- przybliżenie twórczości wybitnego polskiego artysty i pedagoga Leona Wyczółkowskiego 
- promowanie tradycyjnych technik graficznych i rysunkowych, 
- inspirowanie do poszukiwania motywów przyrodniczych i wykorzystywania ich w twórczości plastycznej, 
- promocja naturalnego piękna krajobrazu Borów Tucholskich, 
- pozyskanie prac rysunkowych i graficznych o wysokim poziomie artystycznym, inspirowanych twórczością 
Leona Wyczółkowskiego, w celu stworzenia stałych ekspozycji w placówkach kulturalnych i oświatowych 
regionu kujawsko-pomorskiego, 
- promocja uzdolnionej młodzieży, wrażliwej i aktywnej artystycznie, 
- promowanie postaw twórczych. 
3. Patronat honorowy:  
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski. 
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki 
4. Organizatorami konkursu są:  
Stowarzyszenie „VIVA PLASTYKA”  
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 
5. Warunki konkursu: 
- ustala się dwie kategorie konkursowe: grafika i rysunek, 
- każdy autor może przesłać do trzech prac z każdej kategorii, 
- wymiary prac malarskich i graficznych nie powinna przekroczyć formatu 100 x 70 cm, 
- prace nie mogą być oprawione, 
- w kategorii grafika dopuszcza się wszystkie techniki grafiki warsztatowej i komputerowej, 
- prace powinny mieć oznaczoną orientację (góra, dół), 
- prace na odwrocie należy oznaczyć godłem oraz przykleić zaklejoną kopertę z kartą zgłoszeniową. 
6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora z prawem  
do bezpłatnego rozpowszechniania. 
7. Prace należy przesłać na adres: 
Państwowy Zespół Szkół Plastycznych, ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz, Polska 
8. Termin nadsyłania prac: 26 października 2012. Decyduje data stempla pocztowego. 
9. Oceny prac oraz podziału nagród dokona powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego - jury, w którego skład wejdą wykładowcy wyższych uczelni artystycznych. 
10. Ustanawia się następujące nagrody pieniężne: 
W kategorii rysunku: 
1 nagroda – laptop 
2 nagroda – aparat cyfrowy 
3 nagroda – tablet graficzny 

W kategorii grafiki warsztatowej: 
1 nagroda – laptop 
2 nagroda – aparat cyfrowy 
3 nagroda – tablet graficzny 

 



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród regulaminowych. 

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: 
www.plastyk.bydgoszcz.pl 
12. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną pocztą. 
13. Prace zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 
14. Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają katalog wystawy. 
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac. 
16. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu pod numerem tel. +48 052 322 17 12 lub na 
stronie internetowej: www.plastyk.bydgoszcz.pl 
 
 
Godło …………………………………………………………. 
Imię …………………………………………………………... 
Nazwisko …………………………………………………… 
Tytuł pracy ……………………………………………….… 
Technika ……………………………………………………. 
Wymiary …………………………………………………….. 
 
Nazwa szkoły/uczelni …………………………………….. 
Adres szkoły/uczelni …………………………….……….. 
e-mail szkoły/uczelni ……………………………………… 
Imię i nazwisko opiekuna ……………………….……….. 

http://www.plastyk.bydgoszcz.pl/

