
 

KONKURS PLASTYCZNY    Silniczek Poezji z Wytryszkiem   

I edycja 2022/23 

Temat przewodni: Napęd wierszy, czyli skąd się w nas biorą piękne słowa 

Organizator: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 

Patronat: Magazyn literacki dla dzieci „WYTRYSZEK” wydawany przez Wolną Inicjatywę 

Artystyczną Wytrych z Rybnika. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Tematyka: 

Współczesna rzeczywistość pochłonięta przez cyberświat powoduje coraz mniejsze 

zaangażowanie najmłodszych w rozwój artystyczny, tak bardzo potrzebny w kreatywnym 

postrzeganiu i eksplorowaniu świata. Inspirujące staje się słowo, początek, napęd wiersza, w którym 

wyobraźnia może szeroko rozwinąć skrzydła. 

Tematem prac konkursowych mogą być słowa, miejsca, ludzie, którzy kojarzą się z tym co 

nadaje kształt słowom układającym się w wiersz. Jak narysować to, skąd bierze się pomysł na 

wiersz, jak zobrazować wenę, natchnienie…, np. może to być rozlana plama atramentu, z której 

wyłania się słowo, człowiek idący leśną ścieżką któremu z głowy wypadają rymowanki, etc. 

Inspirujących momentów jest wiele, możemy je odczuć podczas nudy, w której przychodzą na do 

głowy myśli, pomysły, obrazy. Temat przewodni „Napęd wiersza, czyli skąd się w nas biorą piękne 

słowa” w konkursie „Silniczek Poezji z Wytryszkiem” interpretować będziemy w czerni i bieli, w 

skalach szarości, w rysunku, szkicu, zarysie. 

Cele konkursu: 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, 

• wzbogacenie zainteresowań dzieci poezją i sztuką, 

• propagowanie literatury wśród dzieci.  

Warunki uczestnictwa: 

1. Wiek uczestników: 5-13 lat.  

2. Technika: rysunek, szkic, wykonany czarna kredką, ołówkiem, węglem, długopisem, mazakiem na 

białym tle. 

3. Format prac: max A3. 

4. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę. 

5. Opis prac na odwrocie pismem drukowanym powinien zawierać:  

• napis Silniczek Poezji z Wytryszkiem, 

• dane kontaktowe: 

imię i nazwisko autora oraz dane opiekuna: imię i nazwisko, telefon, e-mail,  

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Prace prosimy nadsyłać do 7.01.2023 r. na adres:    

DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH  

Plac Pokoju 1 44-253 RYBNIK z dopiskiem Silniczek Poezji z Wytryszkiem 

7. Prace nie będą zwracane, mogą być przez Organizatora eksponowane i popularyzowane na 

łamach magazynu dla dzieci „Wytryszek” oraz w Internecie w DK Boguszowice. 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie w ww. publikacjach ich nazwisk bezpłatnie. 

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubę prac podczas przesyłki. 

 



 

Komisja konkursowa: 

Oceny nadesłanych prac dokona Jury wybrane przez Organizatora. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie z decyzją 

podziału przez Komisję Konkursową. Magazyn dla dzieci Wytryszek przyzna wyróżnienie 

specjalne. 

2. Liczba przyznanych nagród i wyróżnień jest zależna od jakości artystycznej nadesłanych prac. 

3. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora 13 stycznia 

2023 r. podczas wydarzenia Wernisaż pokonkursowych prac dziecięcych „Silniczek poezji 

z Wytryszkiem”, w ramach którego odbędą się także warsztat Kreatywnego Pisania 

“SŁOWOKLECI” w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. 

4. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. 

5. Lista laureatów i autorów prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej www.dkboguszowice.pl 

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki 

uczestnictwa.   

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do 

wykonanej pracy na Organizatora  

8. Każdy uczestnik konkursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

poprzez nadesłanie pracy konkursowej. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie 

niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Zgodnie z przepisami prawa, 

uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia (w określonych prawem przypadkach), ograniczenia 

przetwarzania (w określonych prawem przypadkach), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 

osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty upoważnione do uzyskania informacji 

na podstawie przepisów prawa. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Rybniku-

Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik. Dom Kultury wyznaczył inspektora ochrony danych, 

z którym można się skontaktować listownie, pod adresem: Dom Kultury w Rybniku-

Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: 

kontakt@dkboguszowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych.                                 

9. Szczegółowych informacji w sprawach uczestnictwa w konkursie udziela koordynator: 

Mariola Rodzik-Ziemiańska z Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach  e-mail: 

artystyczny@dkboguszowice.pl 

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie 

zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.dkboguszowice.pl 

11.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostatecznie decyzje należą 

do Organizatora. 

12.  Jeżeli żadna z nadesłanych prac nie będzie osiągała zadowalającego poziomu artystycznego, 

Organizator przyznaje sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagród uczestnikom Konkursu. 

 

 

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 
Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik 

32/ 42 52 016 

artystyczny@dkboguszowice.pl 

www.dkboguszowice.pl 

 

www.facebook.com/Wytryszek.Magazyn.Dla.Dzieci 

http://www.dkboguszowice.pl/

