
 
REGULAMIN II MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO 

 IM.MARII GRUCY 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest Środowiskowy  Dom Samopomocy w 
Skawinie. 

2. Współorganizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, 
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie. 

3. Konkurs skierowany jest do artystów amatorów tworzących w 
środowiskowych domach samopomocy. 

4. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wicewojewoda małopolski  
Piotr Ćwik. 

5.   Celem konkursu jest: 
  

-  kształtowanie w środowiskach osób niepełnosprawnych pasji do 
poznawania i    tworzenia sztuki 

  
-  otwierania na różne kierunki sztuki i swobodne poruszanie się między nimi 

  
-  odkrywanie i promowanie twórczości osób niepełnosprawnych 
-  integrowanie różnych środowisk artystycznych 

  
-  promowanie terapii przez sztukę 

  
6.  Zasady uczestnictwa w  tegorocznej edycji 

   
6.1. temat konkursu:  

 
Śladami Wielkich Mistrzów : ,, Morskie opowieści” 
  
Na podstawie dowolnie wybranego dzieła wielkiego artysty należy wykonać 
pracę malarską,  może to być kopia lub trawestacja. 
 

6.2.  dopuszcza się zgłoszenie  maksymalnie 3 prac malarskich  jednego 
 artysty 
  

6. 3. prace można wykonać w dowolnej   technice MALARSKIEJ ( np. olej, 
akryl, tempera, akwarela)    



7. Format prac nie może być mniejszy niż 30 cm na 40 cm. 
  
  

8. Kartę zgłoszenia należy wysłać mailem ( kontakt@sds-skawina.pl)  lub 
pocztą pod wskazany adres do 31 sierpnia 2017 r.  
 

9. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 
 

10.  Prace należy składać ( lub wysyłać) do 26 września 2017 r. w siedzibie 
ŚDS Skawina, ul . Węgierska 5, 32-050 Skawina, tel. 12/276 85 29. 
Decyduje data stempla pocztowego. 

 
11.  Każda praca powinna być czytelnie podpisana ( imię i nazwisko autora, 

adres ŚDS oraz tytuł obrazu i nazwisko artysty który był inspiracją ). 
  

12.  Do prac należy dołączyć podpisaną przez autora kartę zgłoszenia, oraz 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 

12.1. Do dnia wernisażu Organizator nie udziela informacji na temat 
nagrodzonych prac. 

  
13. Podsumowanie i rozstrzygniecie nastąpi  26 października 2017 r. podczas 

finału  konkursu, który zakończy się wernisażem. Wernisaż odbędzie się 
w Pałacyku Sokół w Skawinie. 

14.  Prace oceniać będą niezależni jurorzy zaproszeni przez organizatorów. 
      

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i eksponowania prac 
zwycięzców. 
16. Organizator Konkursu przewiduje nagrodę główną,  miejsce II i III oraz 
wyróżnienia. Nagrodzeni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

 
      17. Odbiór prac na koszt własny ( osobiście lub pocztą za pobraniem) po 
zakończeniu wystawy od 27 listopada 2017 r. 
 
 


