
 

  

 

Bajeczne latawce 
konkurs plastyczno-techniczny 

 

Regulamin 

 
Mogą być małe, duże, posiadać różne wzory, kolory, zdobienia i 

przede wszystkim najważniejsze by latały. Stworzyć latawiec to nie lada 

sztuka, która tworzy swoisty majstersztyk na wietrze. Ten niezwykły 

teatr fascynuje, wyzwala radość, bawi. W tym spektaklu każdy może być 

reżyserem własnego przedstawienia.  

Organizując konkurs chcemy aktywnie włączyć się w XXI edycję 

Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa 

Teatry 2022”, który odbędzie się w Zamościu w dniach 10-13 czerwca. 

Latawce zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane w przestrzeni 

Starego Miasta podczas Festiwalu, tworząc „bajeczną”, teatralną 

dekorację. 

 

Organizator konkursu:  

 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu – 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, pok. 2, Zamość ul. Kamienna 20 

 

Współorganizator: 

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego,  

Zamość ul. Kamienna 20 

 

 

I. Cele konkursu: 

 

 rozwijanie aktywności twórczej, 

 rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności 

konstrukcyjnych, 

 rozbudzanie wyobraźni plastycznej i technicznej, 

 popularyzacja literatury, 

 propagowanie idei czytania i czytelnictwa, 

 propagowanie wspólnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu, 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką lotnictwa i 

modelarstwa, 

22-400 Zamość 

ul. Kamienna 20

tel./fax 84 627 11 54 

84 638 40 38 

84 638 58 72

biblioteka.zamosc.pl          

info@biblioteka.zamosc.pl

     /KsiaznicaZamojska



 

 stworzenie możliwości twórczego zaprezentowania się w 

środowisku lokalnym. 

 

II. Warunki uczestnictwa:  

  

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Zamość 

i regionu. Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

 Kategoria 1: praca indywidualna 

 Kategoria 2: praca grupowa (rodziny, klasy, szkoły, inne 

placówki lub dowolna grupa mieszkańców). 

 

2. Zadaniem konkursowym jest: 

 

 zbudowanie latawca w dowolnym rozmiarze, 

 ozdobienie go dowolną techniką w nawiązaniu do tematyki bajek 

polskich i zagranicznych autorów (wymagane podanie tytułu 

bajki), 

 nie będą przyjmowane latawce gotowe (zakupione). 

 

3. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: nazwisko, 

imię, autorów oraz dokładny adres do korespondencji i nr telefonu.  

W przypadku uczestników zrzeszonych w ośrodkach, 

stowarzyszeniach lub innych instytucjach, konieczne są również: imię 

i nazwisko opiekuna artystycznego (tj. osoby koordynującej proces 

powstawania pracy konkursowej w ośrodku) oraz dokładny adres 

placówki, e-mail i telefon. 

 

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2018.0.1191).  

Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. 

 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania 

informacji o laureacie, tj. imienia i nazwiska, wizerunku oraz 

umieszczenie tych informacji w materiałach promujących 

Organizatora, a także w mediach i Internecie. 

  

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do 

wykorzystania prac na wystawie pokonkursowej (prace 

zaprezentowane zostaną podczas XXI edycji Festiwalu Teatru 

Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry 2022”). 

 



 

7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną 

zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych (Załącznik nr 1 i 2 

do Regulaminu), nadesłaną wraz ze zgłoszeniem. 

 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie 

konkursowej. 

 

9. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem 

niniejszego regulaminu.  

 

III. Kryteria oceny 

 

Jury powołane przez organizatora dokona oceny dostarczonych 

latawców. Prace podlegać będą weryfikacji ze względu na: tematykę 

nawiązującą do bajek, walory estetyczne, wygląd, pomysłowość, 

oryginalność, zdolność latania. 

 

IV. Nagrody 

 

Organizator przyzna trzy nagrody i jedno wyróżnienie w każdej 

kategorii. 

 

IV. Termin i warunki dostarczania prac:  

  

Prace należy dostarczyć na adres: Książnica Zamojska, 22-400 
Zamość, ul. Kamienna 20 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, pok. 

2) w terminie do 31.05.2022 r. 

 

V. Postanowienia ogólne: 

  

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.  

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2022 r. 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub 

telefonicznie.  

3. Organizator nie wysyła nagród pocztą.  

4. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.  

  

 
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu udzielane będą 

pod numerem telefonu 84 62 711 54 wew. 29 

  

  

 

 



 

 

                                                                           

 

                                           

                                                                                       

                                                                                                                                                            

 


