Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu twórczości więziennej
„Pokaż Twoje kreatywne JA”

I.

ORGANIZATOR I PARTNERZY

1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Partnerami w organizacji Konkursu są:
▪

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat

▪

Zakład

Psychopedagogiki

Resocjalizacyjnej

Akademii

Pedagogiki

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
▪
II.

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej WNP UKSW

CELE KONKURSU

1. Rozbudzanie

i

rozwijanie

wrażliwości

estetycznej

oraz

zdolności

i umiejętności artystycznych osób pozbawionych wolności.
2. Popularyzacja w społeczeństwie „twórczości więziennej” ze szczególnym
uwzględnieniem prezentacji możliwości twórczych osadzonych.
III. KATEGORIE PRAC KONKURSOWYCH
Przyjmujemy zgłoszenia w następujących kategoriach:
1. Rysunek i malarstwo: akwarela, pastela, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu
(np. płótno, papier, tkanina, płyta).
2. Rzeźba i płaskorzeźba: w drewnie, ceramice, kamieniu, gipsie i technikach
mieszanych.
3. Szkatułka: wykonana z dowolnych materiałów (np. drewno, tektura, skóra, skaj,
płótno, papier, tkanina, ręczne zdobienia i inne).
Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić do oceny maksymalnie
3 prace w każdej kategorii.
Prace zgłoszone w odrębnych kategoriach powinny być spisane na osobnych kartach
zgłoszeń – jedna karta zgłoszenia do jednej kategorii. Praca konkursowa nie może być
wcześniej nagradzana w tym i żadnym innym konkursie.

Prace w kategoriach Rysunek i malarstwo, mogą być zaprezentowane
w formatach od B2, tj. o wymiarach 500 x 707 mm do B1, tj. o wymiarach
707 x 1000 mm.
Prace w kategorii Rzeźba i płaskorzeźba (formy płaskie) nie powinny być większe
niż w formacie B3, tj. o wymiarach 353 x 500 mm. Powinny być gotowe
do ekspozycji.
Prace w kategorii Rzeźba i płaskorzeźba (formy przestrzenne) nie powinny
przekroczyć następujących wymiarów: u podstawy do 500 x 500 mm, wysokość do
600 mm. Powinny być gotowe do ekspozycji.
Prace w kategorii Szkatułka nie powinny przekroczyć następujących wymiarów
zewnętrznych: wysokość do 150 mm, długość do 400 mm, szerokość do 200 mm.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pozbawione wolności, przebywające
w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac swojego autorstwa na
adres organizatora:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3 pok. 018
01-938 Warszawa
z dopiskiem:
Konkurs
„Pokaż Twoje kreatywne JA”

3. Warunkiem zakwalifikowania przesłanej prac do konkursu jest uwierzytelnienie
Karty Uczestnika i podpisów Uczestnika przez jego przełożonego / opiekuna.
4. Uczestnik, wypełniając kartę uczestnictwa, deklaruje w formie pisemnej zgodę na
podanie swoich danych do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatną publikację
informacji oraz zdjęć prezentujących prace konkursowe Uczestnika.
5. Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac.

V.

PRZEWIDYWANY TERMINARZ KONKURSU
▪
▪
▪

VI.

31 października 2022 r. – ostateczny termin nadsyłania prac.
5 grudnia 2022 r. – rozstrzygnięcie Konkursu, otwarcie wystawy, wysłanie
powiadomień do uczestników.
Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych.

KRYTERIA OCENIANIA

1. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.
2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
▪ kreatywność, pomysłowość, oryginalność;
▪ poziom artystyczny - wrażenie estetyczne.
3. O wynikach konkursu zostaną powiadomieni laureaci konkursu oraz dyrektorzy
jednostek penitencjarnych, z których zostały nadesłane nagrodzone prace.
4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z udziałem jurorów odbędzie się na Wydziale
Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie 5 grudnia 2022 roku podczas II Sympozjum naukowego
Resocjalizacja w praktyce - autorskie projekty odziaływań. Przewiduje się
spotkanie z jurorami, prezentacje nagrodzonych oraz wyróżnionych prac
osadzonych.
Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału Nauk
Pedagogicznych UKSW: https://pedagogika.uksw.edu.pl/ w zakładce Ogólnopolski
Konkurs – „Pokaż Twoje kreatywne JA”.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: mgr Michał Stańczuk
m.stanczuk@uksw.edu.pl, dr Konrad Wierzbicki k.wierzbicki@uksw.edu.pl

KARTA UCZESTNICTWA
Zgłoszenie udziału w konkursie
Ogólnopolski Konkurs
„Pokaż Twoje kreatywne JA”
Warszawa 2022

1. Imię, nazwisko uczestnika konkursu, imię ojca:
……………………………………………..............................................................................
2. Data i miejsce urodzenia:
……………………………………………………………............................................................
3. Nazwa, adres jednostki penitencjarnej:
…………………………………………………........................................................................
4. Adres, na który wysłać Pani/Panu list gratulacyjny
.................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
potrzeb konkursu (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
nr 133 Poz. 883,), oraz na podanie danych osobowych do publicznej wiadomości,
a także udzielam zgody organizatorowi konkursu na nieodpłatne, wielokrotne
wykorzystanie nadesłanej pracy (w całości lub w części) w dowolnych publikacjach, w
mediach oraz w wydawnictwach bez wypłacania honorarium przez organizatora.

miejscowość, data

....................................................
czytelny podpis zgłaszającego

........................................................
czytelny podpis przełożonego / opiekuna

