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Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima 
z powyższej okazji 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza 

na Harendzie w Zakopanem 
Wojewódzka  Biblioteka Pedagogiczna filia w Zakopanem 

Skład Kulturalny w Poznaniu 
OGŁASZAJĄ 

KONKURS  PLASTYCZNY 
DLA  UCZNIÓW PODHALAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

NA TEMAT: 
 

„PTASIE RADIO” 
 

Młoda artystko, młody artysto!!! 
Zainspiruj si ę twórczością Juliana Tuwima. 

Narysuj, namaluj pracę plastyczną. 
 
Uczestnicy  konkursu:   
Konkurs  adresowany  jest do uczniów podhalańskich szkół podstawowych. 
 
Założenia  organizacyjne:  
Warunkiem  uczestnictwa  jest  samodzielne  wykonanie pracy na arkuszu o wymiarze A3. 
Każdy  z uczestników  konkursu  może  nadesłać,  lub  osobiście złożyć,  jedną  pracę na 
określony w konkursie  temat . 
Każda  praca  powinna  być  opatrzona  kartą  informacyjną   zawierającą następujące  dane: 
- imię i nazwisko; 
- nazwa  szkoły, klasa...; 
- adres,  kontakt  telefoniczny, adres  mailowy  szkoły/placówki  zgłaszającej; 
imię  i nazwisko  opiekuna; 
 
Prace  nadesłane  na  konkurs  nie podlegają zwrotowi i mogą zostać wystawione na aukcję na 
rzecz Muzeum Jana Kasprowicza. 
 
Osoby  nadsyłające  prace  konkursowe  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie przez  
organizatorów   swoich  danych  osobowych  (umieszczenie  imiennych wyników  konkursu  
na  stronie  internetowej  organizatora). 
Regulamin  konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej:   
              www.harenda.com.pl 
              www.skladkulturalny.pl 
               www.zakopane.pbwnowysacz.pl 
 
Wyniki  konkursu  ogłoszone  zostaną 18.05.2013 r  o godzinie 18.30, podczas warsztatów 
plastycznych „PTASIE TRELE NA HARENDZIE”, które odbędą się w Muzeum Jana 
Kasprowicza (Zakopane, ul.Harenda 12 a) 
Udział w konkursie jest  bezpłatny. 
 
Termin  nadsyłania  prac: 
Prace  należy  nadsyłać  lub  składać  osobiście  do  15.05.2013 r. (decyduje  data  wpływu!) 
na jeden z poniższych adresów: 
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Muzeum Jana Kasprowicza 
Harenda 12 a 
34-500 Zakopane 
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
Filia Zakopane 
ul. Gimnazjalna 14 
 
z dopiskiem:  
KONKURS PLASTYCZNY: PTASIE RADIO  
 
 _ 
OCENA  PRAC  I  NAGRODY: 
 
1.Prace  konkursowe  oceniane  będą w kategoriach  wiekowych:  

- klasy  I-III szkoły podstawowej 
- klasy  IV-VI szkoły podstawowej 

2. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa  powołana  przez  organizatorów. 
3. Organizatorzy  przewidują  dyplomy i  nagrody  rzeczowe  dla  laureatów. 
 
Kontakt z organizatorami: 
 
Małgorzata Karpiel (SPTJK)  
tel. 182068426  
mail: sptjk@interia.pl 
 
Jolanta Maćkowiak - Piasecka (Skład Kulturalny) 
tel. 605252695 
mail: jmapias@wp.pl 


