
 
II WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

 „ARTYSTYCZNY TOMIK POEZJI JULIANA TUWIMA” 
 

w ramach ogłoszonego 2013 Roku Tuwima  
Kiedy ją otwieramy, przeglądamy, ustawiamy, kontemplujemy, mamy okazję doświadczyć szczególnego 

przeżycia, którego dostarcza nam tak specyficzna forma.” 
/Janusz Paweł Tryzno/ 

Regulamin 
                                          
I. ORGANIZATOR : 
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,  
al. Wyszyńskiego 86, 
94-050 Łódź,  
tel.426863445 
Koordynator – Małgorzata Urbaniak - Wawrzyniak 
 
II.  CELE KONKURSU: 
- upowszechnianie poezji Juliana Tuwima, patrona Pałacu 
- poszerzenie wiedzy na temat artystycznej książki 
- rozbudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży 
- poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej  
- rozwijanie zdolności plastycznych 
 
III. REGULAMIN KONKURSU 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat,  
z Łodzi i województwa łódzkiego, z przedszkoli, szkół oraz placówek wychowania 
pozaszkolnego. 

2. Każdy z uczestników może dostarczyć jedną pracę w dowolnym formacie      
    zawierającą własnoręcznie zilustrowane wybrane wiersze J.Tuwima. Praca powinna 
   przybrać postać książki typowej lub niekonwencjonalnej w dowolny sposób      
  łączącej obraz z tekstem. Prace zbiorowe nie będą rozpatrywane. 

3. Techniki wykonania: malarskie i rysunkowe (kredka, ołówek, tusze, farby,   
    techniki mieszane malarskie i rysunkowe, kolaże, techniki graficzne),  

prace płaskie i przestrzenne. 
4. Jury oceni wszystkie prace przyznając nagrody i wyróżnienia w poszczególnych   

     kategoriach wiekowych: grupa I: poniżej 7 lat grupa II: 7-10 lat, grupa III: 11-13 lat,  
grupa IV: 14-16 lat, grupa IV: 17-20 lat oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową, 
która odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Łodzi. 

5. Zapakowane prace należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 maja 2013    
     roku na adres: Pałac Młodzieży, al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86, 94-050   
     ŁÓDŻ z dopiskiem: Konkurs plastyczny „ARTYSTYCZNY TOMIK POEZJI …”.    
     Prace nie zostaną  zwrócone uczestnikom konkursu i przechodzą na własność organizatora. 

6. Do każdej pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona Karta Zgłoszenia,  
    wg wzoru w załączeniu.  

7. Podsumowanie konkursu nastąpi 11 czerwca 2013r . 
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.palacmlodziezy.lodz.pl  

w dniu 03.06.2013 
 

http://www.palacmlodziezy.lodz.pl/


 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA do KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 „ARTYSTYCZNY TOMIK POEZJI JULIANA TUWIMA” 

 

Imię i nazwisko autora: 
 
 

Wiek (prosimy nie podawać klasy, tylko wiek!): 
 
 

Adres, telefon placówki (może być czytelna pieczątka szkoły): 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela: 
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