
PLASTYKA 
eliminacje rejonowe i powiatowe 2022 

05 MAJA 
Zamek Piastowski 

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 



REGULAMIN 
UCZESTNICY 

KONKURSU: 

CELE: 

KATEGORIE 

WYKONAWCZE 

(ROCZNIKI): 

ELIMINACJE 

REGIONALNE 

I POWIATOWE: 

 Uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich. 
 Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich 
        ośrodków kultury.  
 Twórcy indywidualni. 

 Doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie 
         twórczości plastycznej. 
 Integracja dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń między 
         instruktorami. 
 Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji 
         dokonań młodych twórców. 

KAT. I 
2015-2013 

KAT. II 
2012-2011 

KAT. III 
2010-2007 

KAT. IV 
2006-2004 

05 MAJA 2022 r. 
CAK ZAMEK 

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 



PRZEBIEG 

FINAŁU 

WOJEWÓDZKIEGO: 

 Wykonanie kreatywnej pracy plastycznej w siedzibie 
        Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury . 
 Uczestnik podczas finału wojewódzkiego wykona 1 (jedną) 
        pracę plastyczną, dowolną techniką z materiałów 
        udostępnionych przez Organizatora. 
 Czas wykonania pracy dla Kat. 1 i Kat. 2 wynosi 2 godziny 
        zegarowe. 
 Czas wykonania pracy dla Kat. 3 i Kat. 4 wynosi 
        3 godziny zegarowe. 
 Temat pracy zostanie podany w dniu finału wojewódzkiego. 
 Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy 
        osób trzecich, bez wykorzystania środków własnych. 
 Podczas Finału Wojewódzkiego niedopuszczalne 
       jest korzystanie z telefonu komórkowego ani żadnych 
       innych urządzeń mobilnych. 

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 

ELIMINACJE 

REJONOWE  

I POWIATOWE: 

 Do dnia 04 maja 2022 r. uczestnik lub opiekun 
        powinien dostarczyć do Centrum Artystyczno – Kulturalnego 
        „Zamek” w Krośnie Odrzańskim samodzielnie wykonaną pracę 
 Temat pracy – „Dotykamy, czujemy (czyli zmysł dotyku) – miękkie, 
        twarde, ostre, kłujące, chropowate, parzące itp..” 
 Technika wykonania pracy – płaska: rysunek, malarstwo 
        (akwarela, akryl, plakatówka, kredki), collage. 
 Format pracy nie większy niż A3. 
 Na etapie rejonowym i powiatowym konkursu będą oceniane 
       te same prace, do oceny w etapie powiatowym Rada Artystyczna 
       zakwalifikuje siedem najlepszych prac z etapu rejonowego. 



ETAPY 

KONKURSU: 
ETAP I 

 Organizatorami są instytucje 
z województwa Lubuskiego, które zgłoszą 
swój akces do udziału w LKA - PLASTYKA 
 Organizatorzy Etapu I samodzielnie 
prowadzą nabór i określają jego 
charakter oraz termin, respektując 
regulamin LKA 
- PLASTYKA 
 Rada Artystyczna Etapu I nominuje 
do Finału Wojewódzkiego PO JEDNYM 
wykonawcy z każdej kategorii wiekowej. 

ETAP II 

 Finał wojewódzki 
 Organizator Zbąszynecki Ośrodek 
Kultury. 
 Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują 
się wykonawcy nominowani przez 
Radę Artystyczną podczas 
przeglądów Etapu I. 

ZGŁOSZENIA: 

 Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i zgodami należy dostarczyć do sekretariatu 
     CAK Zamek w nieprzekraczalnym terminie do 04 MAJA 2022 r. 
 Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.zamek.krosnoodrzanskie.pl 

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 

http://www.zamek.krosnoodrzanskie.pl/


RADA 

ARTYSTYCZNA: 

KRYTERIA 

OCENA: 

NAGRODY FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO: 

 Radę Artystyczną tworzą instruktorzy, artyści o wysokich 
        kwalifikacjach merytorycznych i pedagogicznych. 
 Skład Komisji ustala Organizator. 
 Oceny i decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. 

 Ocena poszczególnych prezentacji będzie dokonywana w skali 
        punktowej od 1 do 10. 
 Ocenie podlegać będzie: 

 Zgodność pracy z ogłoszonym tematem. 
 Estetyka wykonanej pracy. 
 Oryginalność i pomysłowość. 
 Walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, 
        technika wykonania itp.) 
 Stopień umiejętności technicznych. 

 Rada artystyczna  przyznaje TYTUŁ LAUREATA oraz ewentualne 
        wyróżnienia uczestnikom. 

LAUREACI: 

 NAGRODA O WARTOŚCI min. 500 PLN. 
 WYSTAWA POKONKURSOWA jako 
       mobilna wystawa wielkoformatowa. 
 DYPLOM 
 STATUETKA 

WYRÓŻNIENI: 

WSZYSCY UCZESTNICY: INSTRUKTORZY: 

 NAGRODA RZECZOWA 
 DYPLOM 

 Spośród wszystkich instruktorów zostanie 
       wylosowana nagroda niespodzianka. 

 Dyplom za udział 
 Upominek rzeczowy 
 Drobny poczęstunek 
 Ciepłe i zimne napoje 
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POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE: 

 Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy na własny koszt. 
 Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na konkurs z opiekunem. 
       Każdy opiekun ponosi odpowiedzialność za swojego podopiecznego. 
 Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 884 008 388. 
 Placówki delegujące powinny ubezpieczyć uczestników na czas pobytu 
      i przejazdu na Finał Wojewódzki. 
 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P.POŻ. podczas 
      Finału Wojewódzkiego. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych 
      w zgłoszeniach. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Finału wojewódzkiego 
       Lubuskich Plastycznych Konfrontacji Artystycznych w przypadku wystąpienia 
       okoliczności siły wyższej oraz w przypadku wprowadzenia obostrzeń w trakcie 
       trwania pandemii COVID-19 nałożonych przez RP uniemożliwiających 
       przeprowadzenie konfrontacji.  

ZAŁĄCZNIKI: 

DANE 

ADRESOWE: 

Centrum Artystyczno – Kulturalne 
„Zamek” 

ul. Szkolna 1 
www.zamek.krosnoodrzanskie.pl 

E-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl 
Tel: 884 008 388 

 Formularz zgłoszeniowy 

http://www.zamek@krosnoodrzanskie.pl/
mailto:sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl

