
REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO „ZABAWY W FORMY, PONAD NORMY”

I. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022”  

II. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Galeria EL.

III. Tematyka prac konkursowych nawiązywać powinna do form przestrzennych, powstałych podczas 
wszystkich edycji Biennale Form Przestrzennych.

IV. Cele konkursu:
 kształtowanie umiejętności ciekawego i oryginalnego wypowiadania się
 budowanie wrażliwości na otaczającą nas przestrzeń publiczną i znajdującą się w niej sztukę
 kształtowanie lokalnej tożsamości
 przybliżenie tematyki form przestrzennych 

V. Warunki uczestnictwa.

1. Konkurs skierowany jest do osób w każdym wieku. Uczestnicy, używając dowolnej formy 
literackiej, mają nawiązać do form przestrzennych znajdujących się w przestrzeni Elbląga (np. do ich 
historii, twórców, wyglądu, okoliczności powstania itp.). 

2. Utwór nie może przekraczać 1000 znaków. 

3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
 dzieci i młodzież (do 18-ego roku życia)
 dorośli (po 18-tym roku życia) 

4. Każdy z uczestników składa jedną pracę w formie tekstowej (papierowej lub elektronicznej).

5. Każda nadesłana praca powinna być opatrzona w informacje zawierającą następujące dane:
 imię i nazwisko autora,
 wiek,
 imię i nazwisko opiekuna,
 adres, kontakt telefoniczny i mailowy.

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów 
swoich danych osobowych, a także na wykorzystanie  prac konkursowych przez 
organizatorów do działań promocyjnych oraz ich upowszechnianie w środkach masowego 
przekazu.

VI. Termin i miejsce składania prac.

1. 30 września 2022 roku

2. Prace konkursowe, w formie tekstowej, można:

- wysyłać na adres e-mail: helena@galeria-el.pl wpisując w tytule „Zabawy w formy,ponad normy- 
konkurs”
- składać osobiście w godzinach pracy Galerii EL w kopercie opisanej „Zabawy w formy,ponad normy- 
konkurs”

mailto:helena@galeria-el.pl


- wysyłać  na adres: Centrum Sztuki Galeria EL, Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg, z dopiskiem: „Zabawy w 
formy,ponad normy- konkurs”.

3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w dniu 13 października 2022 roku.

VII. Komisja konkursowa

1. Prace oceniać  będzie 3 osobowa komisja składająca się z 3 pracowników CS Galeria EL. 

2. Komisja daje sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają wymogów regulaminu.

VIII. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów w poszczególnych kategoriach.

IX. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 55 625 67 80 lub mailowo: helena@galeria-el.pl .

X. Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. 
„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022”, pochodzących z budżetu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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