
 
 
 
 

R e g u l a m i n 
 

„MAŁY SCENOGRAF” jest konkursem towarzyszącym jubileuszowej wystawie 
malarstwa Krzysztofa Kulisia, która jest prezentowana w Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu. 
Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości dzieci na temat twórczości 
sądeckich artystów, rozwijanie aktywności twórczej, kształtowanie zdolności 
manualnych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z teatrem, scenografią 
i kostiumami scenicznymi. 
Konkurs adresowany jest do dzieci klas I-III szkół podstawowych. 

 
 

PRZEDMIOT KONKURSU 
Przedmiotem Konkursu jest własnoręcznie wykonana scenografia oraz postacie 
i kostiumy. Wszystkie elementy powinny być samodzielnymi dziełami, wykonanymi 
przez dzieci. 

 
UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Organizator zaprasza do Konkursu klasy I-III z terenu województwa małopolskiego. 
2. Zgłoszenia klasy do udziału w Konkursie może dokonać osoba pełnoletnia 

(nauczyciel, wychowawca), która przesyła skan wypełnionej karty zgłoszeniowej na 
adres mailowy s.kielusiak@mcksokol.pl (jednocześnie udostępnia dane 
kontaktowe w razie ewentualnej nagrody rzeczowej). Na podstawie zgłoszenia 
mailowego do każdego uczestnika zostanie wysłane pudełko. 
 

TERMIN KONKURSU I SKŁADANIE PRAC: 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie kompletu prac (pudełko wraz 

z zawartością) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 roku na adres: 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu; ul. Długosza 3, 33-300 
Nowy Sącz, oddział Galeria BWA SOKÓŁ z dopiskiem Konkurs „Mały 
scenograf”. 

2. Prace konkursowe mogą zostać złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, 
kuriera lub osobiście. W przypadku prac składanych osobiście winny być one 
dostarczone do Galerii BWA SOKÓŁ. Galeria czynna jest w godzinach 8:00 – 16:00 
od poniedziałku do piątku. 

3. W załączeniu do Regulaminu znajduje wzór karty zgłoszenia, która po 
wydrukowaniu i uzupełnieniu powinna być załączona do prac przedkładanych do 
Konkursu. 



4. Prace dostarczone do siedziby Galerii BWA SOKÓŁ po terminie podanym powyżej 
nie wezmą udziału w Konkursie. Organizator zastrzega również, że prace te nie 
będą odsyłane uczestnikom. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każda klasa, która będzie brać udział w Konkursie wybiera jedną bajkę, do której 
wykona postaci, kostiumy postaci i scenografię. Bajki do wyboru to „JAŚ 
I MAŁGOSIA” oraz „CZERWONY KAPTUREK”. 

2. Każda klasa, która zgłosi chęć udziału w Konkursie otrzyma kartonowe pudełko, 
które będzie służyło za scenę do przygotowanej scenografii. Poniżej instrukcja 
wycięcia. 

 
3. Klasa wspólnie przygotowuje własnoręcznie wszystkie elementy związane ze 

scenografią, kostiumami oraz postaciami wybranej bajki. 
4. Wszystkie elementy zarówno scenografii, kostiumów, jak i, postacie bajkowe 

powinny być własnoręcznie wykonane przez dzieci. 
5. W pracy konkursowej można wykorzystać wszystkie techniki plastyczne. 
6. W efekcie klasa wykonuje kompletną mini scenę teatralną wraz z postaciami 

z bajki w otrzymanym przez Organizatora pudełku. 
7. W Konkursie wyklucza się uczestnictwo pracowników Organizatora. 
8. Konkurs zostanie zarchiwizowany przez Galerię BWA SOKÓŁ w celach 

dokumentacyjnych. 
 

Nie dopuszcza się stosowania gotowych elementów bądź gotowych wydruków!  
Prace, które będą zawierały w/w wymienione elementy zostaną wykluczone 
z Konkursu! 
 



KRYTERIA OCENY: 
1. Oceny finalnych prac dokona Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty 

Krzysztofa Kulisia.  
2. W Konkursie ocenie podlegać będą prace według następujących kryteriów: 

a) użycie szerokiego wachlarza materiałów plastycznych, 
a) staranność wykonania, 
b) wkład pracy, 
c) ogólne wrażenie estetyczne. 

3. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I i II miejsca. 
4. Uczestnicy przesyłając prace na Konkurs akceptują Regulamin oraz wyrażają 

zgodę na bezpłatną prezentację i publikację swoich prac – dla celów związanych 
z Konkursem.  

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 
6. Uczestnicy przedkładający pracę do Konkursu przenoszą nieodpłatnie na 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje prawo do korzystania 
z dzieła (pracy konkursowej) i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do 
niego w celu wykorzystania go przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w sposób 
nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji m.in.: 

a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, 
video; 

b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; 
c) wprowadzenia do obrotu; 
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; 
e) najmu i dzierżawy; 
f) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji 

i retransmisji. 
7. Uczestnicy podają Organizatorowi dane osobowe w celu zakwalifikowania i udziału 

w Konkursie oraz w celu prowadzenia działalności kulturalnej i promocyjnej MCK 
SOKÓŁ w Nowym Sączu, jak również wyrażają zgodę na umieszczanie ich na 
stronie Internetowej MCK SOKÓŁ, na stronie wydarzenia oraz udostępnienia ich 
oceniającemu. 

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajduje się pod 
adresem http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych. 

 
NAGRODY 

1. Laureatom I miejsca zostanie przyznana nagroda w formie bezpłatnego wstępu na 
spektakl teatralny organizowany przez MCK SOKÓŁ w terminie ustalonym 
z opiekunem zwycięskiej klasy (bilet dla każdego dziecka) oraz zestawu 24 kredek 
pastelowych dla każdego dziecka. 

2. Laureatom II miejsca zostanie przyznana nagroda rzeczowa w formie książki 
i zestawu 24 kredek pastelowych dla każdego dziecka. 

3. Werdykt wyboru laureatów jest ostateczny i nieodwołalny. 
4. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na wskazany w karcie zgłoszenia adres 

szkoły. 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 9 kwietnia 2021 r. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z protokołem oraz fotografie prac 
laureatów opublikowane zostaną na kanale informacyjnym Galerii BWA 
SOKÓŁ w Nowym Sączu: www.bwasokol.pl, www.mcksokol.pl, 
www.facebook.com/mcksokol, www.facebook.com/bwasokol. 

 

http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych
http://www.mcksokol.pl/
http://www.facebook.com/mcksokol


UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji 
Konkursu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. 
Przebieg tegorocznej edycji Konkursu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń 
kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-
CoV-2. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikacje prac 
oraz fotografii prac bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu 
prac. 

2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 
 
ORGANIZATOR KONKURSU: 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu 
Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, 18/448 26 10, www. bwasokol.pl, www.mcksokol.pl 
 
Procedura bezpieczeństwa podczas Konkursu w okresie pandemii COVID–19 znajduje się 
na stronie Galerii w zakładce „informacje”. Jest ona aktualizowana na bieżąco zgodnie ze 
zmianami obostrzeń i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcksokol.pl/


Karta zgłoszenia do Konkursu plastycznego pn. 
„MAŁY SCENOGRAF” 

 
1. Nazwa i adres szkoły: 

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

................................................................................................................................................. 

2. Klasa: 

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

3. Opiekun/wychowawca: 

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

4. Telefon kontaktowy: 

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

5. e-mail: 

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

 
 
…..........................................                                           …................................................ 
         (miejscowość i data)                                                                  (podpis opiekuna/wychowawcy klasy) 

 
 
 
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu plastycznego „MAŁY 
SCENOGRAF”. Podaję Organizatorowi ww. dane osobowe w celu zakwalifikowania 
i udziału w Konkursie oraz udostępnienia ich oceniającym. 
 
......................................                                                          ............................................... 
     (data i miejscowość)                                                                            (podpis opiekuna/wychowawcy klasy) 


