
V kujawsko – pomorskie podróże historyczne – wiek X-XV. 
Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego. 

 
 

§ 1  
Cele Konkursu 

 
Celem konkursu  jest: 
 
1. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i doskonalenie warsztatu.  
 
2. Rozszerzanie wiedzy historycznej z okresu średniowiecza.  
 
3. Publiczna prezentacja umiejętności uczestników, wyróżnienie najciekawszych prac  
      plastycznych. 
 
4. Prezentacja w formie plastycznej zabytków Torunia, powiatu toruńskiego, województwa 

kujawsko-pomorskiego oraz całej Polski i wzbogacenie wiadomości o nich. 
 

§ 2 
Organizatorzy i Patroni Konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu. 
 
2. Współorganizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży.  
 
3. Patroni honorowi:  
      Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski oraz Starosta Toruński  Pan Marek Olszewski. 
 

§ 3 
Założenia organizacyjne 

 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych oraz liceów z 

miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego w następujących kategoriach wiekowych: 
      1) klasy IV – VI szkoły podstawowej (10 – 13 lat), 
      2) klasy VII – VIII szkoły podstawowej (13 – 15 lat), 
      3) uczniowie liceum (15 – 19 lat). 
 
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi.  
 
3. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby 

plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze, w formacie nie mniejszym niż A4, a nie 
większym niż A3. 

 
4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: 
 

Imię, nazwisko 
Wiek 
Tytuł pracy 
Telefon kontaktowy 
Nazwa Instytucji, adres 
Imię, nazwisko opiekuna 

 
5. Dodatkowo opiekunowie zobowiązani są do wypełniania i wysłania wraz z pracami 

plastycznymi załączonego przez Organizatora formularza zgłoszeniowego oraz zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 



 
6. Temat prac powinien obejmować tematykę związaną z historią średniowiecza (X – XV w.) na 

ziemiach regionu oraz całej Polski, rozumianą jako: zabytki, postacie, sceny z życia 
codziennego lub batalistyczne, wydarzenia historyczne. 

 
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz nieodpłatnym udzieleniem 

praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych kolejnych edycji Konkursu. 

 
8. Prace zgłoszone do Konkursu i zakwalifikowane do wystaw pokonkursowych, będą zwracane 

autorom po zakończeniu wystaw pokonkursowych na życzenie autora lub opiekuna osobiście 
w siedzibie Organizatora. Jeżeli praca nie zostanie odebrana do dnia 31 III 2020 r. przechodzi 
na własność Organizatora. 
 

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 
 
10. Organizator oraz Współorganizator nie odpowiadają za zniszczenie lub uszkodzenie prac 

powstałe w wyniku działań osób odwiedzających wystawę. 
   

 
§ 4 

Ocena prac konkursowych 
 

1. Prace należy składać do 18 X 2019r. na adres: 
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki 

ul. Przedzamcze 3 
87-100 Toruń 

 
z dopiskiem: 

  
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

pn. „Kujawsko – pomorskie podróże historyczne” 
 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela koordynator:  
Piotr Pawlikowski  

oraz pracownicy Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu 
ul. Przedzamcze 3, 87-100 Toruń 
tel. 56 621 03 35 lub 515 188 099 
mail: turystyka@ckzamek.torun.pl  

 
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Oceniająca powołana przez Organizatora. 
 
3. Komisja Oceniająca pod uwagę weźmie: 

 umiejętność doboru tematu pracy,  

 wartości artystyczne, 

 jakość wykonania. 
 
4. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:turystyka@ckzamek.torun.pl


§ 5 
Ogłoszenie wyników Konkursu, wystawa pokonkursowa 

 
1. Lista laureatów zostanie ogłoszona 22 X 2019r. 
 
2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną w 

terminie do 25 X 2019r.  
 
3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na Zamku Krzyżackim w 

Toruniu, ul Przedzamcze 3, 87-100 Toruń, której otwarcie połączone z wręczaniem nagród 
nastąpi 31 X 2019r. o godz. 10:00 i będzie trwała do 6 XII 2019r. Druga wystawa 
pokonkursowa w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży, ul. 
Rynek 4, 87-140 Chełmża będzie miała miejsce w dniach styczniu 2020r. 

 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru pozostałych prac, które wezmą udział w 

wystawach pokonkursowych.  
 
5. Wstęp na otwarcie wystawy w siedzibie Organizatora będzie bezpłatny dla wszystkich gości w 

godz. 10:00 – 11:00 31 X 2019r. Do darmowego wstępu podczas trwania wystawy w toruńskim 
zamku upoważnieni są: autorzy prac i ich rodzice, opiekunowie autorów, zorganizowane grupy 
ze szkół biorących udział w konkursie. 

 
 

 
§ 6 

Nagrody 
 
1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. Jury przyzna nagrody w miarę 

posiadanych przez Organizatora środków. 
 
2. Odpowiednie dyplomy otrzymają również opiekunowie osób wyróżnionych. 
 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatorów. 
 
 

                                              Dyrektor Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu 
                                                                                Andrzej Nowicki 

  
 

Koordynator Konkursu 
Piotr Pawlikowski 


