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ZADANIE – Organizacja konkursu plastycznego  

KRYPTONIM - Jak wygląda opowiadanie science-fiction? 

MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY – Stanisław Lem „Bajki Robotów” i 

„Opowieści o pilocie Pirxie” 

DZIEDZINA – Sztuka i ekspresja wizualna 

GRUPA DOCELOWA – Młodzież szkół podstawowych klas VI-VIII i 

młodzież szkół średnich  

MISJA – Uczczenie obchodów 100-lecia urodzin Stanisława Lema 

i ogłoszenia roku 2021 rokiem Stanisława Lema 

SPOSÓB REALIZACJI – Ogłoszenie o konkursie, przygotowanie i 

przesłanie prac przez ochotników z grupy docelowej, 

ekspertyza i ocena prac przez komisję, ogłoszenie laureatów, 

ekspozycja wybranych prac konkursowych 

CZAS OPERACYJNY 1 – start 23.02.2021 stop 23.03.2021 

 

ETAP I REALIZACJI ZADANIA – OGŁOSZENIE KONKURSU 

Stowarzyszenie COMPOSINGART zaprasza do udziału w 

konkursie plastycznym JAK WYGLĄDA OPOWIADANIE 

SCIENCE-FICTION? („Bajki Robotów” i „Opowieści o 

pilocie Pirxie” w ilustracji młodych czytelników 

twórczości Stanisława Lema)  

  

Pozostałe informacje odnośnie konkursu zamieszczone zostały 

w Regulaminie (APPENDIX 1) 
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APPENDIX 1 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

STOWARZYSZENIE ‘COMPOSINGART’ Z OKAZJI OGŁOSZENIA ROKU 2021 

ROKIEM STANISŁAWA LEMA I OBCHODÓW 100-LECIA URODZIN PISARZA 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie COMPOSINGART z Wałbrzycha. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół średnich z terenu Aglomeracji 

Wałbrzyskiej.      

2. Cele konkursu:  

-rozwijanie wiedzy o twórczości Stanisława Lema oraz zainteresowanie tą 

twórczością 

-promocja czytelnictwa wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich 

-umożliwienie uczestnikom konkursu rozbudzania i rozwijania swoich umiejętności 

plastycznych 

-wyrażenie wrażliwości artystycznej 

-pobudzenie do twórczej działalności poprzez stosowanie różnych technik 

plastycznych 

-stworzenie możliwości prezentacji swoich prac 

3. Temat konkursu – JAK WYGLĄDA OPOWIADANIE SCIENCE-FICTION? („Bajki Robotów” 

i „Opowieści o pilocie Pirxie” w ilustracji młodych czytelników twórczości 

Stanisława Lema).  

Uczniowie przygotowują prace odnoszące się do książki „Bajki robotów” lub 

„Opowieści o pilocie Pirxie”. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 

konkursu tylko jedną pracę. 

4. Prace mogą być wykonane technikami: rysunek (kredka, pisaki, ołówek, tusz), 

grafika (również autorska grafika komputerowa w formie wydruku), malarstwo 

(plakatówka, akryl, tempera, akwarela, olej), pastel olejny, kolaż (bez 

materiałów sypkich), patchwork. Format pracy  A4. Prac nie należy zginać. 
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5. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przedstawienia pracy wyłącznie 

własnego pomysłu i nie powielania lub kopiowania prac innych autorów. Praca 

powinna być wykonana zgodnie z tematem i zawartymi celami konkursu. 

Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane. 

6. Każda praca na odwrotnej stronie powinna zawierać metryczkę (wzór w 

załączniku: nazwisko i imię autora, wiek, klasa, adres, telefon i  

e-mail uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, tytuł rozdziału lub opowiadania 

do którego odnosi się praca /jeżeli praca odnosi się ogólnie do całej książki 

wpisujemy tytuł książki/). Proszę także dołączyć wypełniony załącznik 1.1 

(zgoda na publikacje prac i danych osobowych potrzebnych do konkursu).   
7. Zastrzeżenia Organizatora 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie 

transportu. Za odpowiednie, bezpieczne opakowanie odpowiada nadawca. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji  

i prezentacji prac biorących udział w konkursie celem ich promowania. 

Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. 

8. Termin nadsyłania prac: 23.03.2021 r. Po tym terminie prace nadesłane nie 

będą uwzględniane. Decyduje data stempla pocztowego. 

Prace z załącznikami proszę o przesłanie na adres: 

 

 

STOWARZYSZENIE COMPOSINGART                    

Skrytka pocztowa 386 

58-160  Świebodzice 

 

 

9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 07.04 2021 r. Laureaci konkursu 

będą ponadto poinformowani drogą mailową.  

10. Powołana komisja konkursowa wyłoni  prace nagrodzone i wyróżnione w 

kategoriach wiekowych:  
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a) szkoła podstawowa,  

b) szkoła średnia.  

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na jego podsumowanie, które odbędzie się 

wraz z innym wydarzeniem Projektu Lem 2021. Laureaci zostaną poinformowani o 

dacie i miejscu podsumowania. W przypadku braku możliwości udziału Laureata na 

podsumowaniu nagroda zostanie przekazana w inny, uzgodniony indywidualnie 

sposób.  

Na laureatów w konkursie czekają dedykowane nagrody. Przewidywane są 3 

miejsca (I, II, III) w obu kategoriach wiekowych. 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma od Organizatorów upominek za pośrednictwem 

przedstawiciela szkoły. 

 

Koordynatorzy konkursu:  

Marek Stankiewicz tel. 600 035 065   

Łukasz Cieloszyk tel. 697299199  

Mariusz Anniuk tel. 605 850 307 

 

PATRONI HONOROWI KONKURSU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PROJEKT LEM 2021 
MCMXXI:11111100101-2XSL 

 

 

Stowarzyszenie COMPOSINGART  58-309 Wałbrzych   REGON: 388090258      

www.composingart.pl       Nałkowskiej 8/12   NIP: 886-301-54-25    

composingart@co-art.pl   Siedziba główna ŚWIEBODZICE BANK:  BNP PARISBANK                                             

tel. 600 035 065    tel. 697 299 199   2016 0014 6218 6213 2630 000 01                                             

 

 

 METRYCZKA  DO  PRACY  PLASTYCZNEJ  (prosimy wypełnić czytelnie) 

 

Nazwisko i imię autora ………………………………………………  

 

wiek ……. klasa…….   

 

Adres, telefon i e-mail  

 

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

 

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………… 

 

Tytuł rozdziału lub opowiadania do którego odnosi się praca……………………………………. 
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1.1  ZAŁĄCZNIK  KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

Klauzula Zgody: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb Konkursu plastycznego pt. JAK WYGLĄDA OPOWIADANIE SCIENCE-FICTION? 

(„Bajki Robotów” i „Opowieści o pilocie Pirxie” w ilustracji młodych 

czytelników twórczości Stanisława Lema).  

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1)  administratorem  danych osobowych uczestnika konkursu  jest Stowarzyszenie 

Composingart 

2)  dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb  konkursu- na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3) uczestnik konkursu i jego opiekun ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

4)   podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie 

plastycznym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału  w konkursie; 

5)   odbiorcami  danych osobowych będzie komisja konkursowa;  

6)   dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

Wyrażam również  zgodę na publikacje prac plastycznych i mojego wizerunku w celach 

promocyjnych konkursu.  

 

  Data…………………….           czytelny podpis uczestnika konkursu   ………………………………………………. 

                   

      podpis rodziców lub opiekuna prawnego  ………………………………………………… 

 


