
 
 

 

 
 

СУЧАСНІ КВІТИ ВИСПЯНСЬКОГО 
на учать в мистецькому конкурсі для польських і українських дітей та молоді 

з нагоди 110-ї річниці від дня смерті Станіслава Випянського 
 

ОРГАНІЗАТОРИ:  
 Міська публічна бібліотека в м. Глівіце  
 Початкова школа № 9 ім. Короля Яна III Собеського в м. Глівіце  
 Гімназія з двомовними класами № 3 ім. Польських Переможців Нобелівської премії в м. 

Глівіце  
 Гімназія № 10 ім. I. Я. Падеревського в м. Глівіце  

 
ЦІЛІ КОНКУРСУ: 
- просування творчості Станіслава Випянського серед дітей та молоді 
- розвиток самостійної творчої роботи 
- формування естетичного почуття; 
- ознайомлення з різними техніками мистецтва 
- підвищення рівня знань в сфері створенні гербарію 
- ознайомлення з окремими видами рослин 
- розвиток екологічної чутливості 
 
УМОВИ УЧАСТІ: 
1. Конкурс адресовано дітям, молоді та студентам в трьох вікових категоріях:  

 Категорія I – від 10 до 14 років  
 Категорія IІ – від 15 до 18 років  
 Категорія IІІ – від 19 до 25 років  

2. На конкурс слід надсилати роботи, виконані виключно власноруч, які представляють видів 
трав'янистих рослин, на зразок малюнків Випянського.   

3. Роботи можуть бути виконані будь-якою технікою у форматі А3, повинні бути власними, які 
раніше не були представлені або опубліковані в інших конкурсах.  

4. Одна особа може подати до 3 робіт.  
5. На зворотному боці роботи слід вказати такі дані:  

 ім'я та прізвище автора 
 назва представленої трав'янистої рослини. 

6. Конкурсні роботи з заповненим бланком заяви на участь у конкурсі слід надіслати до 30 червня 
2017 р. у паперовій формі на адресу:  

Міська публічна бібліотека в м. Глівіце 
вул. Kościuszki 17 

44-100 Gliwice 
Польща 

або на електронну адресу: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl 
7. Конкурсні роботи не повертаються авторам. Участь в конкурсі означає передачу Організаторам 

майнових прав на надані примірники робіт.  
8. Оцінювання робіт виконує журі, призначене Організаторами.  
9. Організатори залишають за собою право безплатно публікувати роботи та представляти їх на 

виставках після завершення конкурсу.  
10. Конкурс передбачає вручення призів, нагород та дипломів.  
11. Оголошення результатів конкурсу відбудеться восени 2017 р. Точні дати будуть оголошені на 

сайті: www.biblioteka.gliwice.pl.  
12. Подання заявки на участь у конкурсі означає прийняття цих Правил.  

 

 
МЕДІАПАРТНЕР  

Організатором Бібліотеки  
є Місто Глівіце 
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