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WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

W kręgu mitów i kultury antycznej 
  BOGINIE, HEROINY 

I WOJOWNICZKI



WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 
W KR�GU MITÓW I KULTURY ANTYCZNEJ 

�Boginie, heroiny i wojowniczki�

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji woje-
wódzkiego konkursu plastycznego poświęconego antykowi. 
Tegoroczna edycja nosi tytuł „Boginie, heroiny i wojowniczki” 
i dedykowana jest kobietom w mitologii greckiej.

* Konkurs plastyczny jest niezależny od turnieju wiedzy. Łączy je idea 
promowania zainteresowań starożytnością, tematyka kolejnych 
edycji oraz wspólna gala finałowa.

Udział w konkursie plastycznym nie wyklucza możliwości startu 
w turnieju wiedzy i odwrotnie!

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

W konkursie mogą brać udział uczennice i uczniowie szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania poza-
szkolnego, którzy wykonają pracę plastyczną zgodną z sugerowanym 
w danym roku tematem. Tegoroczna, czwarta edycja będzie poświę-
cona postaciom kobiet w mitologii greckiej. Inspiracją może być zatem 
konkretny mit, wyobrażenie bogini, dedykowane jej świątynie, dzieła 
sztuki. Temat pracy może być również związany z historią legen-
darnych Amazonek, na wpół kobiecych bestii (np. Meduza), śmier-
telniczek, które miały romans z bogiem lub weszły z nim/nią w konflikt 
itp.

SZCZEGÓ�OWE WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Praca musi być związana/ inspirowana tematem konkursu i zawie-
rać tytuł.
2. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie, zbiorowe prace (np. 
klasy) nie będą oceniane
3. Warunkiem jest samodzielne wykonanie pracy w dowolnej technice 
malarskiej, rysunkowej, graficznej, collage, fotografia inspirowana 



tematem (zdjęcia konkretnych dzieł sztuki nie będą oceniane).
4. Format pracy – nie mniejszy niż A4 i nie większy niż B1 (100x 70 cm)
5. Praca musi być opisana – najlepiej na odwrocie i zawierać 
następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, wiek, tytuł (dane drukowanymi literami). 
Oprócz tego uczestnik przesyła dołączoną do pracy i wypełnioną  
kartę zgłoszenia (wzór w załączniku)
6. Termin nadsyłania prac: 31.03.2023; na adres: Staromiejskie 
Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15, 31-067 Kraków z dopi-
skiem: konkurs plastyczny „Boginie, heroiny i wojowniczki”
7. Prace będzie można odebrać do miesiąca od zakończenia wystawy 
pokonkursowej, po tym terminie organizatorzy nie będą przechowy-
wali prac. SCKM nie odsyła prac.
8. Wszelkich informacji odnośnie konkursu udziela z ramienia 
organizatorów Agnieszka Wozowicz, tel. 12 430 50 90 lub e-mail: 
agawozowicz@gmail.com

JURY I OCENA PRAC 

1. Prace będą ocenianie przez jury złożone z profesjonalnych arty-
stów (malarzy, grafików), historyka sztuki oraz kulturoznawcę.
2. Kryteria oceny prac:
-  zgodność z tematem konkursu
-  wysoki poziom artystyczny
-  oryginalność, kreatywność, twórcze podejście do tematu
-  estetyka pracy
3. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w 3 kategoriach wieko-
wych: 6-9 lat; 10-13 lat i 14-19 lat.
4. O wynikach konkursu, terminie podsumowania poinformujemy  
telefonicznie lub drogą elektroniczną. Ponadto lista laureatów i wy-
różnionych będzie opublikowana na stronie internetowej SCKM.
5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokon-
kursowej w galerii SCKM
6. Laureaci odbiorą nagrody i wyróżnienia w czasie uroczystej gali 
finałowej podsumowującej turniej wiedzy i konkurs plastyczny.



KARTA ZG�OSZENIA 

IMI� I NAZWISKO AUTORA

………………………………………………………………………...............…..

WIEK AUTORA 

...................................................……………………………...........................
 
TYTU� PRACY

……………………………………………………………………………………...

NAZWA SZKO�Y LUB PLACÓWKI WYCHOWANIA  POZASZKOLNEGO*

………………………………………………………………………………...……

IMI� I NAZWISKO OPIEKUNA (Nauczyciela)

……………………………………………………………………………………...

KONTAKT (TEL. LUB E-MAIL) DO OPIEKUNA LUB UCZESTNIKA 
(JEŚLI ZGŁASZA SIĘ INDYWIDUALNIE)

 ……………………………………………………………………………………..

Zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 
Nr 133/97 poz. 883 wyrażam zgodę na umieszczenie moich/mojego dziecka 
danych osobowych w bazie danych SCKM oraz przetwarzanie danych na 
cele konkursu. Wyrażam także zgodę na reprodukowanie mojej/mojego 
dziecka pracy plastycznej na cele konkursu. 
Podpis rodzica (opiekuna prawnego ) lub osobisty (w przypadku uczestni-
ków pełnoletnich)

……………………………………………………………………………………...

*w przypadku zgłoszenia uczestnika przez szkołę lub placówkę wychowania pozaszkolnego

Zapraszamy na: www.sckm.krakow.pl, www.facebook.com/Staromiejskie oraz konto na 
instagramie: staromiejskiecentrumkultury

Rys. „Meduza” Gabriela Sobolak
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