
Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie serdeczne zaprasza dzieci 
i młodzież  do uczestnictwa  

w III Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
"Moje Piękne - Bezpieczne Miejsce"  

pod Honorowym Patronatem Pana Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w 
Bydgoszczy. 

 Prosimy Szanownych Rodziców i Pedagogów o udzielenie wszechstronnej 
pomocy merytorycznej i organizacyjnej. 
Termin nadsyłania prac do 30 czerwca 2019r. 

 Fundacja organizując siódmą z kolei, a trzecią ogólnopolską edycję Przeglądu 
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie pod hasłem „Moje 
Piękne - Bezpieczne Miejsce” – 2019 pragnie rozszerzyć współpracę 
z nauczycielami szkół, przedszkoli i placówek oświatowo – wychowawczych na 
terenie całej Polski. Pragnie zachęcić do wzajemnego inspirowania i dzielenia 
się twórczym poszukiwaniem w dziedzinie plastyki, poszerzania wiedzy z 
zakresu niekonwencjonalnych technik plastycznych. Pragnie stworzyć 
możliwość powszechnego udziału dzieci i młodzieży w spotkaniu  
się z rówieśnikami poprzez twórczość plastyczną. 
Fundacja Piękniejszego Świata od 30 lat realizuje Program Edukacji 
Plastycznej z dziećmi i młodzieżą, którzy uczestniczą w plenerach i warsztatach 
artystycznych. W pracowniach i galeriach zabytkowego XIX-wiecznego zespołu 
pałacowo-parkowego w Skłudzewie artyści plastycy i pedagodzy prowadząc 
warsztaty wtajemniczają w świat różnych dyscyplin sztuk plastycznych. 
Uczestnicy poznają środki wyrazu plastycznego w rysunku, malarstwie, grafice, 
rzeźbie oraz mają zagwarantowane warunki do własnej ekspresji. 

 

R E G U L AM I N 

I. Organizator  
Fundacja Piękniejszego Świata, Skłudzewo 10,  
87-133 Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka,  
województwo kujawsko-pomorskie. 
tel./fax 56 678 06 71  
e-mail: biuro@fps.edu.pl,  
www.skludzewo.pl, 

II. Cele przeglądu: 
• Stworzenie możliwości do rozwijania zainteresowań 
i zdolności plastycznych dzieci i młodzieży.  
• Zachęcenie uczestników do wypowiedzi plastycznej ukazującej realnie istniejące 
piękne i bezpieczne dla nich miejsce, pokazanie z kim i z czym to miejsce jest 
związane, ukazanie pięknych relacji międzyludzkich  
oraz ważnych sytuacji, w których autorzy prac czują się dobrze, pewnie 
i bezpiecznie. 
• Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży z terenu całej 
Polski. 
• Nawiązanie kontaktów do twórczej, międzyszkolnej wymiany doświadczeń między 
nauczycielami i uczniami różnych placówek naszego kraju oraz organizowania 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.skludzewo.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0yaAXK7VRp0iTYu4HNPeCOkCN8bdMyuYMzDZtlghH1kOP1sRhREEEFu3A&h=AT1B3t59aKOZ8t4jDK5qaP3guGo3jeqZ9UPETrTqdVVtJMIvD2TX5wDEdEhws_OnAAMRCFtFFOzuMfVEj_n38tsr2-XnfPqLf8rPZlSMExAHpbsuWU-UvLBTt-GsJaICa95tL3GYFs2n_IBiNdVQLv3DmRUWmhuKl0xMEEo_RfswYgyOsBhC2KTsQIDebemBMR3Jajj22Uko_hOHZRIIiP-9Slq38WOREopaAJLBOp2A3Rkv53lMdvfcTrANqqcy_50KyvR74kDxlOz-ghiGZDiX1JIIRTiFfgDZx8jTx1NuUh0wk1MAIX7k9blDiJq2AzCLHW0WnYnqY46nGph3YBuQvBUpGm6CZSlXuRewRdX9IBrpkGm3ixs9WwGdRv4laU1la1iruoOz27HnYTcruNfOh703qxbjdn1s_9TNUgf51DdXtPsTubPT5LdyhlLkmBxt7l_We4NAZHBNO1fpL6-aRv4OIsasu0tM1Wk1TJXFL7AdoKUh4IfGmLLTa8WWZPTIo-S1K6BVwd0HgCjKlcNyoa960zFxDG5d5mBID5nExHB01hQd9c1pXDKVlkfBgviBYmigB6gBJhFOUbWx7a6fJa4oGL888McBW4JtfLwc1ID6lfTmlhJQBZoYbWSr8OZj


wspólnych akcji plastycznych i wystaw. 
• Poszerzenie znajomości środków wyrazu plastycznego poprzez uczestnictwo 
w Fundacji w warsztatach plastycznych realizowanych w niekonwencjonalnych 
technikach przy udziale twórców profesjonalnych i ich sztuki. 

III. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnicy przeglądu mają za zadanie zilustrować wyjątkowe – piękne i 
bezpieczne, realnie istniejące miejsce, pokazać, z kim i z czym to miejsce jest 
związane, mogą też ukazać piękne relacje międzyludzkie oraz ważne sytuacje, 
w których czują się dobrze, pewnie i bezpiecznie 
2. W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież  
w wieku od 5 do 16 lat z terenu całej Polski ze szkół, przedszkoli i placówek 
wychowania pozaszkolnego  
oraz uczestnicy indywidualni.  
3. Format prac plastycznych płaskich powinien mieć wymiary:  
- dla dzieci 5-6 letnich minimalnie A4, maksymalnie 100x70cm 
- dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat minimalnie A3, maksymalnie 100x70cm 
Format prac przestrzennych (wyłącznie ceramika i gips) – dowolne wymiary. 
4. Techniki wykonania pracy na różnych podłożach  
na kartonie, papierze, na folii, na szkle, na drewnie: 
- rysunkowe i malarskie (ołówek, kredki świecowe, pastele, tusze, farby, markery, 
flamastry, patyki),  
- graficzne (monotypia, linoryt, suchoryt, pleksoryt, gipsoryt, kolograf, kalkograf, 
papieroryt, akwaforta) ,  
- techniki różne: kolaż, witraż, wycinanka, wydzieranka, tkanina, ceramika, gips. 
5. Prace należy też podpisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI podając 
następujące dane:  
-imię, nazwisko i wiek autora (nie klasę). 
6. Do każdej pracy powinna być trwale przymocowana czytelnie wypełniona Karta 
Zgłoszenia – załącznik nr 1 
7. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica  
lub opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. Prace przesłane bez ww. oświadczenia nie będą brały udziału  
w konkursie. 
Nie wezmą udziału w ocenie jury prace: 
- niezgodne z regulaminem,  
- nie podpisane lub podpisane nieczytelnie,  
- bez trwale przymocowanej Karty zgłoszenia na pracy, 
- zapakowane w rulony i zgięte. 
8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i przekazaniem praw 
autorskich. 

IV. Terminy  
1. Do dnia 30 czerwca 2019 roku - dostarczenie lub przesłanie prac na adres 
organizatora. 
2. 20 sierpnia 2019 roku - ogłoszenie wyników na stronie internetowej Fundacji 
Piękniejszego Świata  
w Skłudzewie – www.skludzewo.pl  
3. 13 września 2019 roku - otwarcie wystawy połączonej  
z wręczeniem nagród. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.skludzewo.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2L5iHs5ZFjDxsnOMEjNwXo6sWgVq9-jvdcjjnWJlKyH5GtFvh3S4ez_-0&h=AT0N6eh_4M9fQgQvIF4cqg0gkzaj8iVc99QHVr5KHi8EwRcETITx2cZnnNWFnLv-ibKh2wZtcueRJ6Wt2cxrcdajFUcQM0ofWnXuVTngOKDlnpDhf-AKC4gGW1q2UqfImWk5jTzTcPSSI33z27rZI-v5fbvNCddUpRFMA8ULxqZOeR7UQidABDzQAnDhB0yTpyaCR4IZ3P4ZGzbwfwC6NmdVlymzftYGpi0rwhawdBP249doo0GyGXX_vw6YbwzoO-V_craqY1Awbr6f4iNwW-I6KspGjIiBeYw_orNr25vW0EARXPNelLhverrkCN1Ebt08moeLxj33aquAiMtgCpD-zYlio5ILlEYUxOFFxzjDqXoYERHewUpXE4O4SZseXD473d-YG2_K1My2jZrdhtWT4SvQS-V1r-EGXg-EyXPuy9w0sa_k-c8CATVVWjZRLvSo91vvyprsvdHGkN2gIsfyvE0hWLWIQCwweb-cXvh7jYAPFQ7yAFp0WJKI_MDerypLKT0C7TXq9J7Vm9NtxtZvyofvK3PYpXxkyd1VbWS4bSBo_KSH47FRG_l1HzY6Vyrh3U3pkR4WjvdJGV37ZUWlbN9vEuQwbNuEb6digIcX1yAhLdQunNAALvqmmYtfJL8c


Placówki nagrodzone nagrodą zespołową mogą  
po 20 sierpnia br. rezerwować terminy przyjazdu na warsztaty. 

V. Ocena prac i nagrody  
Jury powołane przez organizatorów wybierze najciekawsze prace przyznając 
dyplomy i rzeczowe nagrody indywidualne w poszczególnych kategoriach 
wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat oraz wyróżni prace kwalifikując je do 
wystawy. 
Przyznane zostaną również dyplomy i nagrody zespołowe za najciekawsze zbiory 
prac z danej placówki.  
Nagrodą zespołową będzie zaproszenie jednej lub wielu grup uczniów na plener 
połączony z warsztatami 
w wybranej technice plastycznej w zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie w 
wybranym terminie w okresie od września do listopada 2019 roku. 
Rozstrzygniecie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

VI. Publikacja prac i wystawy 
Nagrodzone i wybrane przez jury do ekspozycji prace zostaną zaprezentowane na 
wystawie w Skłudzewie 
i w innych miejscach ustalonych przez organizatora Przeglądu. 
Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora. 
Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
wykorzystywanie prac w ramach działalności organizatora. 

VII. Uwagi końcowe 
Ze względu na ilość placówek biorących udział w Przeglądzie nagrody i dyplomy nie 
będą wysyłane pocztą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 
Karta zgłoszenia pracy  
do III (7) Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci  
i Młodzieży w Skłudzewie „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” – 2019 

 
Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………. 

 
Wiek: …………………………………………………………………………………………… 

 
Dane kontaktowe 
placówki ……………………………………………………………………………………….. 
 

nazwa:  ………………………………………………………………………………………… 

 
adres wraz z kodem 
pocztowym:  ………………………………………………………………………………….. 

 
telefon 
placówki:  ……………………………………………………………………………………… 

 
adres e-
mail:  ………………………………………………………………………………………….. 

 
Imię i nazwisko 
nauczyciela/opiekuna:  ……………………………………………………………………… 

 
telefon 
kontaktowy:  …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 
Oświadczenie o rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka 
w III (7) Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży  
w Skłudzewie „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” – 2019 

Ja, rodzic/opiekun prawny  

ucznia………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika Przeglądu) 

w wieku………………………………………………………………………………………. 

 

Szkoły…………………………………………………………….……………………………. 

 

w………………………………………………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w III (7) Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
w Skłudzewie „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” – 2019 

oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie 
internetowej Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie wraz z podaniem imienia, 
nazwiska, wieku i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik Przeglądu. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby 
dokumentacji i celów promocyjnych Przeglądu. Oświadczam do wiadomości, że 
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wyżej wymienionego 
Przeglądu, 
- dane osobowe mogą być udostępnione w celach związanych z Przeglądem, 
a w szczególności na pracy konkursowej oraz na liście laureatów Przeglądu, 
- podanie danych jest dobrowolne 
- podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia   
i uczestnictwa w Przeglądzie, 
- mam prawo dostępu do treści danych. 

 

………………………………………………………. ………………………………………… 
(data)                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 


