
VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

Życie nad Wisłą dawniej i dziś. 

 

ORGANIZATOR: Środowiskowy Dom Samopomocy Pracownia Rozwijania Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy 

Szuman w Toruniu 

WSPÓŁORGANIZATORZY: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  

w Toruniu 

 

      CELE KONKURSU: 

 

1. Nabywanie i poszerzanie wiadomości dotyczących dawnego i dzisiejszego życia ludzi znad Wisły. 

2. Poznawanie wyjątkowości architektury i budownictwa związanego z wykorzystaniem gospodarczym 

Wisły (grody warowne, porty, mosty, przystanie, spichlerze itp.) 

3. Poznawanie specyfiki zawodów związanych z pracą na wodzie np. flisaków, rybaków, szkutników, 

handlarzy ryb, rzemieślników itp. 

4. Uświadamianie roli okolic Wisły jako miejsca wypoczynku, rekreacji i turystyki. 

5. Ukazywanie elementów „kultury wiślanej”- stroje codzienne i świąteczne, obrzędy, piosenki i 

legendy itp. 

6. Przybliżenie piękna i bogactwa przyrody nadwiślańskiej. 

7. Przypomnienie wydarzeń nad Wisłą, z dawnej i bliskiej historii, a przez to rozwijanie postaw 

patriotycznych, uczucia przywiązania do kraju oraz szacunku do jego tradycji. 

8. Wzbudzanie u osób niepełnosprawnych postaw odpowiedzialności za swoje życie i sprawy 

społeczności lokalnej. 

9. Wspieranie postaw twórczych osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

artystycznych, manualnych. 

10. Ukazanie możliwości twórczych osób niepełnosprawnych szerszemu i lokalnemu środowisku 

społecznemu. 

11. Kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, jak też umożliwianie osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu kulturalnym.  

 

ZASADY  KONKURSU: 

1. Do konkursu mogą być zgłoszone prace artystyczne osób z niepełnosprawnością: 

- uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 

- uczestników środowiskowych domów samopomocy, 

- uczniów szkół specjalnych  

- uczniów klas integracyjnych 

- mieszkańców domów opieki społecznej 

- uczestnicy niezrzeszeni - uczestnictwo indywidualne  

 

2. Ośrodki wsparcia biorące udział w Konkursie zobowiązują się zapoznać uczestników konkursu 

treściami dotyczącymi życia ludzi w przeszłości nad Wisłą i współcześnie w formie dostosowanej do 

możliwości percepcyjnych odbiorców. Można wspierać się działami literatury pięknej, historycznej 

i popularnonaukowej, reprodukcjami malarskimi, zdjęciami, różnorodnymi adaptacjami utworów 

muzycznych, audycjami i filmami. 

 

3. Format prac: prace nie mogą przekraczać wymiarów 70 x100 cm  

 

4. Prosimy przysyłać prace nieoprawione. 

 

5. Do konkursu można zgłaszać prace w następujących sześciu kategoriach:  

a. malarstwo  

b. rysunek  



c. grafika 

d. rzeźba / płaskorzeźba 

e. malarstwo na szkle 

f. aplikacja 

 

6. Prace mogą być wykonane w następujących technikach: 

a. w kategorii malarstwo: kolorowa kredka, akwarela, pastele, gwasz, olej itp., na dowolnym 

podłożu (np. papier, płyta); 

b. w kategorii grafika: np. drzeworyt, linoryt, monotypia lub inne techniki graficzne; 

c. w kategorii rysunek: ołówek, węgiel, piórko, mazak i inne; 

d. w kategorii rzeźba i  płaskorzeźba: gips, ceramika, i inne materiały; 

e. w kategorii malarstwo na szkle i witraż; 

f. w kategorii aplikacja: sizal, jedwab, płótno, hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, 

makaty. 

! ważne, aby prace były wykonane z materiałów trwałych, które nie ulegną zniszczeniu 

podczas transportu  

 

7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze 

złożeniem deklaracji o takich faktach 

 

8. Prace powinny być wykonane indywidualnie.  

 

9. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 
 

10. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:  

- pierwszy etap uhonorowania: wybór prac do drugiego etapu konkursu; 

- drugi etap: zakwalifikowanie prac do ekspozycji oraz przyznanie nagród i wyróżnień.  
 

11. Organizator ma prawo wskazać prace do ekspozycji wśród nienagrodzonych i niewyróżnionych. 

 

12. Każda instytucja może przysłać dowolną ilość prac. 

 

13. Zgłoszenie prac w konkursie następuje poprzez: 

a) nadesłanie lub osobiste dostarczenie prac plastycznych z metryczką zawierającą następujące 

informacje: 

- imię i nazwisko uczestnika konkursu 

- tytuł pracy plastycznej  

- technikę pracy (kategoria) 

- imię i nazwisko opiekuna plastycznego (nauczyciela, instruktora, prowadzącego zajęcia w 

   ośrodku) 

- nazwę i adres, numer telefonu i adres e-mail instytucji nadsyłającej pracę na konkurs 

- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych każdego uczestnika konkursu (wzór Zgody w 

załączniku) 

b) dołączenie do prac listy zbiorczej uczestników z  nazwą ośrodka wsparcia  

 

14. Prace należy nadsyłać w terminie do 16 października 2017 r. na adres: 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” 

Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman 

Szosa Chełmińska 254/258, 

87-100 Toruń 

 

15. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac. W skład niezależnej komisji 

zostaną powołani profesjonalni artyści i przedstawiciel instytucji patronującej.  



16. Posiedzenie jury i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 r. Natomiast otwarcie 

wystawy pokonkursowej z uroczystym rozdaniem nagród planowane jest na piątek 10 listopada 2017 

r. Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu, ul. Wały Generała 

Sikorskiego 19 o godz. 10.00 

17. W każdej kategorii dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody, wyróżnienia i dyplomy 

uczestnictwa oraz listy uznania dla nauczycieli i instruktorów.  

UWAGI ORGANIZACYJNE: 

 Koszt przesyłki pokrywa uczestnik/ instytucja nadsyłająca. 

 Prace nienagrodzone uczestnicy/ instytucje nadsyłające odbierają samodzielnie na własny koszt. 

 Pozostałe prace nienagrodzone będzie można odebrać w ciągu 2 miesięcy po uroczystej gali. 

Nieodebrane prace pozostaną w archiwach do dyspozycji organizatora. 

 Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora konkursu.  

 O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem lub mailem. 

 Koszt przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik/ instytucja nadsyłająca. 

 Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro konkursu: 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” 

Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu 

Szosa Chełmińska 254 / 258 ,  87-100 Toruń 

tel. 56 650 90 59 – w godz. 9.00 -15.00 

e-mail: kontakt@sdsprton.pl 


