
     

 

 

Gminny Konkurs Plastyczny 

”A WYDARZYŁO SIĘ TO 670 LAT TEMU…” 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu i Parafia św. Michała Archanioła w Binarowej 

ogłaszają konkurs dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych organizowany pod patronatem 

Burmistrza Biecza.  

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej istotne wydarzenie w historii wsi 

Binarowa mające miejsce w XIV w. 23 czerwca 1348 roku król Kazimierz Wielki wręczył na Wawelu 

sołtysom Mikołajowi Vlosniczarowi i Hermanowi przywilej na lokację wsi na prawie niemieckim. Akt 

lokacyjny uposażył sołectwo w 60 łanów i określił przywileje oraz powinności sołtysów. Na mocy tego 

dokumentu jeden łan ziemi przeznaczono na uposażenie parafii.  

Najciekawsze spośród nadesłanych projektów odnoszących się do tego wydarzenia zostaną 

zaprezentowane na wystawie pokonkursowej podczas odpustu parafialnego w Binarowej. 

 

WARUNKI KONKURSU  

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i  klas gimnazjalnych z Gminy   

Biecz. 

2. Na konkurs przyjmowane będą prace w wybranej przez uczestnika dyscyplinie artystycznej: 

rysunek, malarstwo, collage, grafika (z wyłączeniem grafiki komputerowej). 

3. Format prac: dowolny, preferowany format większy niż A4. 

4. Każdy z autorów może przesłać 2 prace zainspirowane wydarzeniem historycznym związanym               

z lokacją wsi Binarowa, która miała miejsce 670 lat temu. 

5. Nadesłane prace powinny zawierać na odwrocie dane: imię i nazwisko autora  oraz nazwę szkoły. 

6. Na konkurs nie będą przyjmowane prace zbiorowe. 

7. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi.  

8. Wyboru prac i przyznania nagrody dokona Jury powołane przez organizatorów. Decyzje Jury są 

nieodwołalne i ostateczne. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego 

przekazu, na stronach www i profilach FB Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu, 

Parafii św. Michała Archanioła w Binarowej i Gminy Biecz oraz wykonywania dokumentacji              

w formie katalogów, filmów wideo, oraz wszelkich materiałów promocyjnych bez uiszczania 

honorarium autorskiego. 



TERMINY  

Nadsyłanie prac do 30 kwietnia 2018 r. na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu,  

 ul. Rynek 7, 38-340 Biecz. 

Ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się 

27 maja 2018 r. podczas Odpustu ku czci Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Parafii św. Michała 

Archanioła w Binarowej.  

 

NAGRODY  

W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II. i III miejsce, dyplomy i wyróżnienia w trzech 

kategoriach:  

I – kl. 1-3,  

II – kl. 4-6,  

III – kl. 7 i gimnazjalne. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  

Na wystawie pokonkursowej podczas odpustu parafialnego znajdą się tylko wybrane przez Jury prace.  

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

Autor przysyłający prace przyjmuje warunki konkursu. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie 

będą podlegały ocenie Jury.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zezwoleniem na publikowanie wizerunku, pracy i danych 

osobowych na podstawie wyrażonej zgody.  

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Biblioteki oraz na stronie internetowej: 

www.biblioteka.biecz.pl w zakładce „KONKURSY”. 
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