
 

                                                       

                     

30. rocznica śmierci Marii Kuncewiczowej (1895-1989) 

 

„Maria Kuncewiczowa literacką wizytówką 

Kazimierza Dolnego” 
Wkomponuj Marię Kuncewiczową w pejzaż Kazimierza Dolnego 

Powiatowy konkurs 

na pracę plastyczną z okazji 30. rocznicy śmierci Marii Kuncewiczowej 

 

1. Organizator                                          Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach 

  

2. Współorganizatorzy                             Biblioteki Powiatu Puławskiego     

                                                                    

                                         

3. Założenia konkursu        Tematyka pracy powinna nawiązywać do sylwetki  

                                                                i twórczości pisarki Marii Kuncewiczowej,  

                                                                ze zwróceniem szczególnej uwagi na związki autorki  

                                                                z Kazimierzem Dolnym. Liczy się oryginalny pomysł  

                                                                i kreatywność. 

 

4. Uczestnicy                                  Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół:  

                                                                podstawowych (KLASY VII-VIII), gimnazjalnych,                                                         

                                                                licealnych oraz do wszystkich zainteresowanych osób  

                                                                dorosłych. 

 

 

5. Cele konkursu    

 poznanie sylwetki i twórczości Marii Kuncewiczowej, 

pisarki związanej z powiatem puławskim 

 promocja czytelnictwa 

 zainteresowanie książką 

  

6. Warunki uczestnictwa             Wykonanie JEDNEJ pracy w dowolnie wybranej technice (np.  

                                                    fotografia, farby, tusze, kredki, grafika, witraż, collage, techniki  

                                                    mieszane itp.), w formacie nieprzekraczającym A3.                                                     

                                                    Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko, wiek  

                                                    autora, dane kontaktowe: adres i telefon. 



 
 

7. Termin            Termin składania prac – do 30 kwietnia 2019 r. 

                                                            Prace konkursowe należy dostarczyć do Powiatowej Biblioteki    

                                                            Publicznej w Puławach osobiście lub wysłać na adres:  

                                                            Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach,  

                                                            ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy, albo złożyć w swojej gminnej    

                                                            bibliotece publicznej. 

8. Nagrody             Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody: 

 1 miejsce – bon do sieci salonów Empik na kwotę 100 zł 

 2 miejsce – bon do sieci salonów Empik na kwotę 70 zł 

 3 miejsce – bon do sieci salonów Empik na kwotę 50 zł 

 

                                                       

9. Wyniki konkursu                        Wyniki konkursu oraz informacje dotyczące terminu  

                                                      uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie  

                                                      internetowej www.bib.pulawy.powiat.pl, a laureaci konkursu  

                                                      zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie. 

 

10. Informacje dodatkowe                Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora  

                                                       konkursu (PBP w Puławach) i nie będą odsyłane. 

                             Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z: 

 bezpłatnym przeniesieniem na organizatora praw autorskich zgodnie  

z art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83), 

 akceptacją regulaminu konkursu, 

 wyrażeniem zgody na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac, 

 wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych 

uczestnika wyłącznie na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej 

www.bib.pulawy.powiat.pl . 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 81 886 14 74 lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pbpulawy@onet.pl . 

 

 

 


