
Konkurs plastyczny  

„IKONA  Z WIZERUNKIEM ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ” 
 

I. Organizator konkursu:  

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, Parafia pw. św. Jadwigi 

w Dobroszycach 

 

II. Cele konkursu: 

 włączenie mieszkańców Gminy Dobroszyce w obchody Roku Jadwiżańskiego; 

 przybliżenie postaci patronki Dolnego Śląska oraz Parafii w Dobroszycach; 

 kształtowanie chrześcijańskich postaw na wzór św. Jadwigi Śląskiej; 

 zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień 

plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu technik 

plastycznych; 

 kształtowanie wyobraźni poprzez twórczość plastyczną. 

 

III. Założenia konkursu:  

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Gminy Dobroszyce. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy ukazującej postać św. Jadwigi Śląskiej 

na surowej desce, sklejce lub innym drewnianym podłożu, w technice malarskiej. Nie 

ma wymogu, aby praca ściśle nawiązywała do zasad tworzenia ikony, może być 

dowolnym, indywidualnie przedstawionym obrazem sakralnym z wizerunkiem św. 

Jadwigi . 

3. Format pracy – poniżej wymiarów 1m x 1m. 

4. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie: 

 I – szkoła podstawowa – klasy IV-VI 

 II – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (uczestnicy do lat 18) 

 III – dorośli 

5. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace indywidualne. 

6. Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić jedną pracę. 

7. Każda praca-na odwrocie-powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące 

informacje: imię i nazwisko, kategoria konkursowa, numer telefonu kontaktowego. 

8. Prace powinny być wykonane samodzielnie. 

9. W oparciu o wszystkie  zgłoszone do konkursu prace powstanie wystawa pt. „Ikona z 

wizerunkiem św. Jadwigi”  w kościele pw. św. Jadwigi w Dobroszycach. Prace 

zostaną opublikowane również na stronie www.gckdobroszyce.pl oraz 

www.facebook.com/GCKDobroszyce. 

10. Zgłoszenie pracy do konkursu i podanie swoich danych jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie tychże danych w postaci 

umieszczenia imienia i nazwiska autorów prac na wystawie pokonkursowej i za 

pośrednictwem Internetu. 

 

IV. Termin składania prac: 

Prace należy złożyć do 09.10.2017 r. w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w 

Dobroszycach 

 

V. Ocena prac i ogłoszenie wyników: 



Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac , przyznając tym samych nagrody dla 

poszczególnych kategorii wiekowych. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 

odbędzie się 15.10.2017 r.  po zakończeniu mszy św. rozpoczynającej się o godz. 10:00  w 

kościele pw. św. Jadwigi w Dobroszycach. 

 

 

 

 


