
 

Regulamin II Wernisażu Prac Młodych Artystów Amatorów 
pt. ”Kalejdoskop Sztuki Dziecięcej” 

organizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach oraz grupę „Ossianart” 

 
 
1. Cel: Rozwijanie i pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych 
talentów. 
 
2. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach oraz grupa „Ossianart”. 
   Partnerzy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy, Zespół Szkolno – Przedszkolny  
w Pilchowicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilczy, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy. 
 
3. Wernisaż adresowany jest do uczniów placówek szkolnych w Gminie Pilchowice w dwóch 
kategoriach: 

 Klasy 1-3  

 Klasy 4-8 plus klasy gimnazjum 
 
5. Tematyka wernisażu „Śląsk oczami młodego człowieka” 
 
 W 2019 roku przypada 100 rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego. Jest to szczególny rok, nie 
tylko dla województwa śląskiego, w związku z tym, pragniemy upamiętnić ówczesne wydarzenia 
oraz pokolenie walczące o niepodległość Rzeczypospolitej i uwrażliwić młodych ludzi na historię.  
Idąc za jubileuszową refleksją, chcielibyśmy zobaczyć w przekazie plastycznym, jak młodzi ludzie 
postrzegają tę historię, jak postrzegają Śląsk na przestrzeni 100 lat, jak postrzegają Śląsk, na 
którym mieszkają we współczesnych czasach. W swoich pracach mogą przedstawić m.in. historię 
Śląska, pejzaże Śląska, architekturę, portret, przemysł, zawody i wszystkie inne elementy, które 
kojarzą im się z tym regionem. 
 
4. Na wernisaż przyjmowane będą prace: 

 wykonane dowolną techniką np. malarstwo, pastele, rysunek, grafika, rzeźba, techniki 
łączone itd.,  

 wykonane w dowolnym formacie, 

 nieoprawione, 

 czytelnie opisane (drukowanymi literami) na odwrocie pracy, według załączonego wzoru 
KARTY OPISOWEJ wraz z podpisaną KLAUZULĄ RODO 

 
5. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki w szkole. Każdy z uczniów może 
przekazać tylko jedną pracę. 
 
6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 
 
7. Prace plastyczne należy dostarczyć do 10 kwietnia 2019 do biura Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pilchowicach, ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza. Biuro czynne jest: poniedziałek- czwartek  
9: 00 – 16: 00, piątek 9:00 – 14.00.  
 
8. I Etap: Wstępnej selekcji prac dokonają nauczyciele plastyki w swoich placówkach szkolnych, 
którzy przekażą prace do Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach. 
 



9. II Etap: Ostatecznego wyboru prac dokona specjalnie powołana do tego Komisja, pod opieką 
grupy malarskiej „Ossianart” oraz przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, która 
wybierze najlepsze prace na wernisaż. 
 
 
10. Wyniki konkursu zostaną podane do informacji placówek szkolnych oraz rodziców/opiekunów 
15 kwietnia 2019 r. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione i nagrodzone trzy pierwsze 
miejsca, a pozostałe prace wybrane przez komisje otrzymają wyróżnienia. 
 
11. Zwieńczeniem konkursu będzie wernisaż i wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac, którego 
uroczyste otwarcie odbędzie się 17 maja 2019 o godz. 17: 00 w Sali Damrota 5 w Pilchowicach. 
Wystawa trwać będzie do 12 czerwca 2019. 
 
12. Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Pilchowicach, Pani Katarzyny Kocela - Bardeli pod numerem tel. 503 978 654. 

 


