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         Wszystkich miłośników pięknych okolic Kaszub zapraszamy do uczestnictwa  

w XVI Edycji Pomorskiego Konkursu Plastycznego “Ziemia Kaszubska Słoneczna  

i Czysta”. 

         Zwiedzając różne zakątki Kaszub, poznajecie tysiące fascynujących miejsc. Na własne 

oczy oglądacie cuda natury i krajobrazy, które inny mogą ujrzeć jedynie na fotografiach. 

Macie szansę porównać wyobrażenia z rzeczywistością, wpaść w zachwyt, dopisać poznane 

miejsca do swoich ulubionych. 

         Ziemia kaszubska ma w sobie nieukrywany urok. Kryje się on w licznych budynkach 

architektury kaszubskiej, zbudowanych ludzką ręką, przepięknych i malowniczych duktach 

leśnych, błękitnych jeziorach i rzekach, piaskach plaż nadmorskich i błękicie naszego morza.  

        To co fascynuje wszystkich najbardziej, to fakt że Kaszuby w każdej porze roku są inne. 

Co więcej, ziemia kaszubska zmienia się nie tylko wraz z nastaniem nowego okresu w życiu 

przyrody, lecz także zmienia się niemal każdego dnia. I nie dzieje się to tylko za sprawą 

przyrody, ale również za przyczyną ludzkich działań.  

        Kaszuby, to dzisiaj miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe. Z pewnością zobaczymy tu 

żeglarzy, turystów rowerowych i pieszych, uprawiających rozmaite dyscypliny sportu. 

         Kolorytu Kaszubom dodaje także życie codzienne ludzi, posadzone przy stuletniej 

chacie kwiaty, przydrożne kapliczki, plenery twórców ludowych, skanseny, rolnicy pracujący 

w pocie czoła w polu. 

         Nie jeden raz będziemy mieli szczęście - gdzieś nad naszymi głowami przeleci 

mieszkaniec tych terenów - bocian biały, migną skrzydła dzikich gęsi, żurawi, kormoranów; 

w gęstwinie leśnej, pośród wiekowych dębów, klonów, sosen i świerków dojrzymy jelenia, 

dzika, lisa i wiele innych mieszkańców lasów i borów. Zobaczymy też zapewne różnobarwne 

pola, pełne kwiatów, jeziorne zarośla zanurzone w mgle. Krótko mówiąc, jest co odkrywać  

i przenosić na papier i płótno. 

Zachęcamy Was do udziału w konkursie, który pozwoli Wam podzielić się  

z innymi Waszymi odkryciami i spostrzeżeniami dotyczącymi tego pięknego regionu, jakim 

bez wątpienia są Kaszuby; od Helu po Chojnice, od morza poprzez jeziora i lasy, po piaski  

i łąki.   

 

1. ORGANIZATORZY: 

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 

 

2. CEL KONKURSU 

* prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej; 

* uwrażliwienie na potrzeby ochrony środowiska naturalnego Kaszub; 

* poszukiwanie wyrazu, charakteru, proporcji różnych elementów krajobrazu kaszubskiego         

oraz jego cech wyjątkowych; 

* rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą  i krajobrazem Kaszub; 

* popularyzacja architektury i zabytków miast i wsi regionu Kaszub; 

* popularyzacja doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu malarstwa i rysunku. 

 



3. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek wychowania        

pozaszkolnego.                     

2. Każdy z autorów może nadesłać najwyżej po dwie prace plastyczne, limit prac 

wykonanych  pod kierunkiem  jednego nauczyciela: do 10 

3. Format prac - dowolny. 

4. Dopuszczalne techniki plastyczne: rysunek i malarstwo (kredki, farby plakatowe,  

    akwarele, akryle, farby olejne, pastele suche i olejne) 

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora: 

  

XVI Pomorski Konkurs Plastyczny „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta” 
Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

Wiek 

 

 

Pełny adres szkoły + numer telefony, e -mail szkoły 

lub placówki  

 

 

Technika  

 

 

Imię i nazwisko opiekuna plastycznego  

 

 

Tytuł pracy  

 

 

 

6. Prace opisywane z przodu nie będą oceniane. 

7. Prosi się również opiekunów o dołączenie do zestawu prac kart zgłoszenia z wykazem 

autorów prac, wieku, dokładnym adresem placówki, nr tel, fax, e -mail, pieczęcią  

i podpisem nauczyciela w pełnym brzmieniu.  

 

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES: 

 Centrum  Kultury i Biblioteki 

 im. Jana Karnowskiego w Brusach  

 ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy 

 z dopiskiem “Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta” 

W TERMINIE DO DNIA: 29 kwietnia 2016 r.    

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem konkursu 

plastycznego Renatą Goebel, tel. 52 396 - 93 – 34 lub za pomocą poczty e-mail: 

ckb.instruktorzy@brusy.pl  

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna na stronie: www.ckibbrusy.pl i www.brusy.pl 

 

4. OCENA PRAC 

     Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa. 

 Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

  - do 6 

  - 7 - 9 lat  

  - 10 - 12 lat  

  - 13 - 15 lat  

  - 16 - 20 lat 

oraz w następujących kategoriach technicznych 

  - rysunek  

  - malarstwo 

http://www.ckibbrusy.pl/
http://www.brusy.pl/


 

 

5. NAGRODY 

1. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac   

    nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.   

2. Wernisaż wystawy pokonkursowej XVI Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Ziemia 

    Kaszubska Słoneczna i Czysta oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 maja 2016 roku,                 

    o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. 

3. Uwaga. Nie odebrane nagrody rzeczowe w dniu oficjalnego podsumowania konkursu 

    nie będą wysyłane pocztą. Należy odebrać nagrody osobiści w ciągu miesiąca. Jeśli    

     nie zostaną odebrane, przechodzą na poczet kolejnego konkursu. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ckibbrusy.pl  

 

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 

1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik. 

2. Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatorów popularyzowane w katalogach  

i eksponowane na innych wystawach. 

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

telefonicznie. 

4. Koszt przyjazdu po odbiór nagród i wyróżnień pokrywa uczestnik. 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustaw z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji  

w wydawnictwach wszelkiego  typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

6. Nadesłanie prac na konkurs jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie 

danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu     

 

 

 

        

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckibbrusy.pl/

