
 

 

 

 

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz  

i Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska 

zapraszają do udziału 

 

w XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 

„MORSKIE OPOWIEŚCI” 

 
ORGANIZATOR: 

 Pałac Młodzieży w Gdańsku 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 

 

CELE KONKURSU: 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży z całej Polski zabytkowym kompleksem architektonicznym Gdańska, 

 przybliżenie historycznego i współczesnego, portowego charakteru miasta oraz osiągnięć w dziedzinie 

kultury, nauki i gospodarki,   

 zapoznanie z pięknem krajobrazu Zatoki Gdańskiej i poszanowanie jej środowiska naturalnego, 

 prezentacja i popularyzacja działań plastycznych utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli, 

 konfrontacja osiągnięć twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych i pedagogicznych nauczycieli  

i uczniów.  

 

TEMATYKA KONKURSU: 

Tematyka konkursu jest bardzo szeroka, począwszy od interpretacji zespołu architektonicznego starówki 

gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem Drogi Królewskiej, bogato zdobionych fasad i przedproży 

kamienic, ceglanych kościołów, ratuszy, bram, przez historyczny i współczesny obraz portów gdańskich, 

przystani jachtowych, marynistycznych zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego, ukazujących historyczne 

bitwy i okręty, pracę ludzi morza, bogactwo morskiej flory i fauny, piękno krajobrazu morskiego, po  

największą imprezę kulturalną w Polsce jaką jest Jarmark Św. Dominika z występami teatrów ulicznych, 

historycznych spektakli, postaci piratów oraz uroków wypoczynku nad morzem, piaszczystych plaż z turystami 

spragnionymi morskich i słonecznych kąpieli.  

 

TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Adresat:  

 wiek uczestników 4 – 21 lat, 

2. Wymagania:  

 technika dowolna ( z wyłączeniem kasz i materiałów nietrwałych), 

 format pracy dla prac płaskich maksymalnie 50 x 70, dla przestrzennych 50 x 50 x 50, 



 prace wykonujemy wyłącznie indywidualnie, 

 opis pracy na odwrocie pismem drukowanym: 

 imię i nazwisko autora,  

 wiek,  

 tytuł pracy,  

 dokładny adres szkoły/ placówki, nr tel., fax, e - mail, 

  imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę; 

 prace prosimy nadsyłać do 1 marca  2014 roku na adres:  

 

PAŁAC MŁODZIEŻY 

im. Obrońców Poczty Polskiej, 

ul. OGARNA 56, 80 – 826 GDAŃSK 

z dopiskiem: „MORSKIE OPOWIEŚCI” 

 

 do przesyłki należy dołączyć obowiązkowo KARTĘ ZGŁOSZENIA z wykazem autorów prac oraz 

podziałem na grupy wiekowe, dokładnym adresem placówki, nr tel., fax, e - mail, pieczęcią i podpisem 

nauczyciela w pełnym brzmieniu,  

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 kwietnia 2014 roku na stronie internetowej Pałacu Młodzieży  

w Gdańsku (www.palacmlo.internetds.pl).  

 podsumowanie konkursu plastycznego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00              

w siedzibie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, a otwarcie wystawy prac laureatów nastąpi na 

statku - muzeum "Sołdek". 

OCENA I NAGRODY:  

 powołane przez organizatorów jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność tematyki, 

 pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, 

 samodzielność wykonania, 

 estetykę pracy. 

 jury dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:  

4 - 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 16 lat, 17 – 21 lat, 

 w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy dla uczniów  

i nauczycieli. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:   

 laureaci konkursu, nauczyciele lub opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny lub na koszt instytucji 

delegujących,  

 prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, bez karty zgłoszenia, przysłane w rulonach 

nie będą oceniane, 

 zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz 

organizatora dotyczących prawa do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania 

honorariów autorskich, 

 zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów gali wręczenia 

nagród oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach, 



 prace nienagrodzone można odebrać tylko podczas finału imprezy po telefonicznym zgłoszeniu 

organizatorowi – do Pałacu Młodzieży w  Gdańsku; prace nieodebrane w  w/w terminie przechodzą na 

własność organizatora,      

 przesłanie pracy wraz z kartą zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, 

 szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela: 

Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej Pałacu Młodzieży w Gdańsku 

tel. (58) 301 60 07, e-mail : imprezy_pm_gdansk@tlen.pl 

                        

Do zobaczenia w Gdańsku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


