
                     

 

Dolnośląska Biblioteka 

Pedagogiczna  

we Wrocławiu  

Filia w Jeleniej Górze 

 

 

 

 

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej  „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze 

oraz 

Kultur – Und Weiterbildungsgesellschaft mbH 

 

ogłaszają 

 

VIII Konkurs plastyczny  

„Rzepiór, Krabat – czy ich znacie?” 
 

 

 

Konkurs jest kolejną edycją, organizowanego od 1996, konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa” znanego wcześniej 

pod nazwą „Krakonoš – Rübezahl – Rzepiór: Duch Karkonoszy”.  

 

Obecna formuła konkursu została rozszerzona o wyjątkową dla narodu łużyckiego postać Krabata, który jak głosi legenda był człowiekiem o wielkim sercu, trochę 

czarodziejem, pomagającym biednym, a także opiekunem prostych ludzi.  

 

Założeniem konkursu jest popularyzacja legendarnych postaci: władcy Karkonoszy – Krakonoša, Rübezahla, Rzepióra i łużyckiego czarodzieja Krabata, obecnych od 

wieków w świadomości regionalnej, literaturze i kulturze mieszkańców pogranicza polskiego, niemieckiego i czeskiego. 

 

Konkurs organizowany jest przy współudziale partnerskim Serbołużyckiej Biblioteki Centralnej w Budziszynie, funkcjonującej w ramach Instytutu Serbołużyckiego, 

Miejskich Bibliotek w Budziszynie, Görlitz i Zittau, a także z Wojewódzkiej Biblioteki Naukowej w Libercu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jabloncu nad Nisou, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turnovie. 

 

 

 

 

Regulamin VIII Konkursu plastycznego  „Rzepiór, Krabat – czy ich znacie?” 

 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat z Polski, 

Niemiec i Czech.  

 

2. Celem konkursu jest: 

 popularyzacja legendarnych postaci: władcy Karkonoszy – 

Krakonoša, Rübezahla, Rzepióra i łużyckiego czarodzieja Krabata, 

obecnych od wieków w świadomości regionalnej, literaturze 

i kulturze mieszkańców pogranicza polskiego, niemieckiego 

i czeskiego 

 pielęgnowanie i utrwalanie wspólnej tradycji kulturowej poprzez 

sztukę 

 edukacja artystyczna i prezentacja twórczości dzieci i młodzieży. 

 

3. Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w dowolnej technice plastycznej: 

rysunek, malarstwo, collage, grafika, rzeźba itp. 

Wymiary prac dowolne, górna granica prac malarskich 70 x 100 cm. 

4. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie prace dotychczas nienagradzane 

na innych konkursach i wystawach. 

 

5. Uczestnicy przesyłają pracę oznaczoną tytułem i opatrzoną godłem autora. Do 

pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z godłem, zawierającą kartę 

z danymi: 

 imię i nazwisko autora pracy 

 wiek 

 adres zamieszkania i numer telefonu autora pracy oraz adres e-mail 

 adres szkoły lub placówki w której wykonano pracę 

 imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została 

wykonana 

 tytuł pracy. 

 

6. Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2013 roku.  

 

7. Prace należy przesyłać na adres: 

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica 

Karkonoska” 58–500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27. 

 

8. Przesłanie prac na konkurs może być poprzedzone przeprowadzeniem 

konkursu na terenie szkoły. W takim przypadku prosimy o przesłanie 

informacji o ilości uczestników, co pozwoli na określenie ogólnej liczby 

uczestników naszego konkursu. 

 

9. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja powołana przez organizatora. 

 

10. Komisja dokona oceny prac do dnia 8 listopada 2013 roku przyznając nagrody 

i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:  

 7-10 lat 

 11-13 lat 

 14-16 lat 

 powyżej 16 lat. 

 

11. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, 

zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę 

przy ocenie. 

 

12. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia oraz 

dyplomy. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Książnicy Karkonoskiej www.biblioteka.jelenia-gora.pl oraz na stronach 

partnerów, a także na stronie http://biblioteki-euroregion-nysa.eu/. 

 

13. Wszystkie prace konkursowe pozostają w gestii organizatorów. 

 

14. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do reprodukowania 

i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

 

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. 

 

16. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy 

pokonkursowej, odbędzie się 7 grudnia 2013 roku w Jeleniogórskim 

Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 

w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27. 
 

17. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy 

drogą listowną lub telefoniczną. 

 

18. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela:  

 

 Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica 

Karkonoska” w Jeleniej Górze 

tel. – 75 752 28 84, 75 752 25 68 

              instrukcyjny@biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

 

http://www.biblioteka.jelenia-gora.pl/
http://biblioteki-euroregion-nysa.eu/

