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Regulamin 
I Ogólnopolskiego Przeglądu Form Artystycznych 

Uczniów Szkół Tischnerowskich i Zaprzyjaźnionych 

 

 
Temat przeglądu: Oblicza Dobra 

                                      ,,Dobro nie powstaje z nicości i nie zapada się w nicość”          

                                                                                                   ks.prof. Józef Tischner 

                   

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Głównym organizatorem I Przeglądu Form Artystycznych Uczniów Szkół 

Tischnerowskich i Zaprzyjaźnionych (zwanego dalej Przeglądem/Konkursem) jest 

Zespół Szkół nr4 RCKU w Wałczu. 

2. Współorganizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Drogami Tischnera.  

3. Przegląd będzie realizowany w zakresie dwóch dziedzin sztuki: Poezja, Fotografia. 

4. Przegląd trwa od chwili oficjalnego zatwierdzenia niniejszego Regulaminu,                                  

tj. 24.01.2019 r., do 08.03. 2019 r. 

5. W Przeglądzie wyłonieni zostaną laureaci, których prace zostaną zaprezentowane 

podczas Święta Szkoły w Zespole Szkół nr4 w Wałczu. 

6. Patronat nad Przeglądem sprawuje Starosta Powiatu Wałeckiego. 

 

II. Uczestnictwo w Przeglądzie 

 

1. Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych noszących imię Józefa Tischnera z całego kraju, a także uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego.  

2. Rozstrzygnięcie odbędzie się oddzielnie dla każdej grupy wiekowej (szkoła 

podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). 

3. Nadsyłane prace powinny być inspirowane tematem Przeglądu (szerzej – myślą 

głoszoną przez ks. prof. Józefa Tischnera).   

4. Prace nadesłane na Przegląd muszą być pracami własnymi. 

5. Forma utworów literackich i prac fotograficznych musi być zgodna z zasadami 

zawartymi w Regulaminach Szczegółowych, dotyczących poszczególnych dziedzin 

sztuki. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest: dostarczenie pracy konkursowej w ilości 

egzemplarzy określonej w Regulaminie Szczegółowym oraz tej samej pracy na 

nośniku elektronicznym, a także noty o autorze (imię i nazwisko, nazwa szkoły,          

w której uczy się uczestnik Przeglądu, adres szkoły oraz numer telefonu instytucji). 

7. Koszt przygotowania i dostarczenia pracy na Przegląd ponosi uczestnik konkursu. 

8. Prace nie będą odsyłane do uczestników Przeglądu.  
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III. Wyłanianie laureatów Przeglądu 

1. Do przydzielenia nagród uprawnione jest Jury poszczególnych sekcji artystycznych. 

2. Laureaci zostaną wyłonieni większością głosów Jury poszczególnych sekcji 

artystycznych. 

3. Prace oceniane będą w dwóch sekcjach: POEZJA, FOTOGRAFIA. 

4. W każdej sekcji może być przyznana jedna nagroda główna oraz dwa wyróżnienia. 

5. Finał Przeglądu odbędzie się w Wałczu, do dnia 29 marca 2019 r. 

  

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Nadsyłając pracę, autor wyraża zgodę na jej późniejsze upowszechnienie przez 

organizatora na jego stronie internetowej, w prasie, publikacji sprawozdawczej                      

z realizacji Przeglądu. 

2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach 

promocyjnych bez uiszczania honorarium. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu (nie dotyczy 

postanowień wyłaniania laureatów i przyznawania nagród/wyróżnień). 

5. Prace należy wysyłać na adres: 

 

Zespół Szkół nr4 RCKU w Wałczu, ul. Południowa 10a, 78-600 Wałcz 

 

 

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres:  

 

niewczasslawomir@gmail.com (Sławomir Niewczas) 

mailto:niewczasslawomir@gmail.com

