
ZAŁOŻENIA OGÓLNE, REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu
2. Za jego realizację odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny w składzie:
Piotr Bednarski
Elżbieta Miśkiewicz - Zamojska 
Anita Woźniak Anita Woźniak 
Anna Bokwa
Izabela Tarnowska - Zagórska
3. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół plastycznych i do młodzieży wszelkich szkół 
średnich w wieku od 16 do 19 roku zycia
4. Na konkurs mogą być nadsyłane prace graficzne i rysunkowe.
5. Format prac to 50/70 cm 
6.6. Do konkursu należy przesyłać wyłącznie prace, które nie zostały dotąd nagrodzone 
w ramach innych konkursów i przeglądów artystycznych o charakterze ogólnopolskim.
7. Autor ma prawo zgłosić jedną pracę lub cykl składający się z trzech prac.
8. Mile widziane jest dołączenie materiałów wizualnych (np. krótki film, animacja z procesu 
tworzenia) stanowiących inspiracje lub punkt odniesienia dla poszczególnych prac. 
Będzie możliwość prezentacji takiego nagrania na wystawie końcowej. 
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
10. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 10. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
11. Każda nadesłana praca musi posiadać na odwrocie metryczkę z podpisem. 
12. Grafiki lub rysunki muszą być starannie zapakowane i nadesłane na adres:  
Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia 
w Tarnobrzegu ul Wyspiańskiego 12, z dopiskiem Biennale Grafiki 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w mediach oraz do 
dokumentowania ich dla potrzeb związanych z oprawą graficzną, bez wypłacania honorariów 
autorom. autorom. 
14. Prace oprócz nagrodzonych będą do odebrania po ogłoszeniu wyników w terminie 
– 3 miesiące.
15. Prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej pozostają w posiadaniu organizatorów.
16. Powołane Jury wyłoni pierwszą, drugą i trzecią nagrodę.
17. Wśród zgłoszonych prac jury wyłoni prace, które wezmą udział w wystawie pokonkursowej.
18. Regulamin obowiązuje od 21 listopada 2019 r.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
• Prace należy wysłać w terminie do 29.02.2020 roku na adres: 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Małego Księcia w Tarnobrzegu ul Wyspiańskiego 12, 
39-400 Tarnobrzeg.
• Prace należy składać bez oprawy w formacie 50x70 cm.
• Na tyle pracy umieszczamy metryczkę z danymi uczestnika konkursu (załącznik).
• Przewidziane nagrody :
Pierwsze miejsce 1000 zł                                                                                                                                  Pierwsze miejsce 1000 zł                                                                                                                                  
Drugie miejsce 700 zł                                                                                                                                  
Trzecie miejsce 500 zł                                                                                                                
Możliwe jest przyznanie nagród fundowanych o których nie mam mowy w regulaminie.                      
Decyzje Jury są ostateczne.
Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnego otwarcia wystawy dnia 03.04.2020r  
w Galerii Widnokrąg ul. Opatowska 19, Sandomierz 27-600. w Galerii Widnokrąg ul. Opatowska 19, Sandomierz 27-600. 

Dodatkowe informacje:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia             
w Tarnobrzeg  ul. Wyspiańskiego 12, tel. (0-15) 822 23 23, 782-688-777


