
                                                                                                                             
         
                      

IV PRZEGLĄD PLASTYCZNY 

„INSPIRACJE PLASTYCZNE DO MUZYKI WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO” 

12 maja 2017 roku 

 

REGULAMIN 
 

1. ORGANIZATORZY: 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie  

Filia nr 35 w Lublinie 

 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie 

 

3. CELE KONKURSU: 

 Popularyzacja muzyki Witolda Lutosławskiego 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej muzyką kompozytora 

 Odkrycie nowych osobowości twórczych 

 

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 i 4-6 szkół podstawowych 

zlokalizowanych na terenie regionu lubelskiego. 

 Wyłonienie zwycięskich prac oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 12 maja 2017 

roku podczas Koncertu Laureatów IV Konkursu Piosenki „Lutosławski dla 

najmłodszych”, organizowanego równolegle. Najlepsze prace plastyczne zostaną 

opublikowane w specjalnie wydanym folderze.  

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy konkursowej do dnia 28 kwietnia 

2017 roku na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Filia 35 

w Lublinie, ul. Bursztynowa 20 lub też dostarczenie jej osobiście na ww. adres. 

 Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką do 

wybranego przez siebie utworu muzycznego autorstwa Witolda Lutosławskiego 

(proponujemy w szczególności piosenki dziecięce kompozytora, np. „Idzie Grześ”, 

„Kotek”, „Pióreczko”, „Taniec”, „Rzeczka”, „Ptasie plotki” ,”Wianki”, „Mała suita” 

i inne). Część z nich jest udostępniona na stronie internetowej szkoły: 



                                                                                                                             
         

szkolamuzyczna.lublin.pl. W razie problemów z dostępem do piosenek prosimy 

o kontakt z organizatorem.  

Na odwrocie pracy należy podać imię, nazwisko, klasę (wiek) oraz 

szkołę/placówkę uczestnika, wskazać wykorzystany utwór oraz podać imię 

i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca plastyczna 

wraz z numerem kontaktowym. Prace są wykonywane indywidualnie. 

 

 

OCENIANE BĘDĄ: 

 

 interpretacja plastyczna utworu; 

 walory artystyczne; 

 oryginalne rozwiązania techniczne; 

 ogólny wyraz. 

 

 Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie w całości ponoszą Uczestnicy. 

 Uczestnicy przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia przysługujące mu prawa 

związane z pracami plastycznymi oraz możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich 

polach eksploatacji. 

 Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie w trakcie koncertu 

laureatów konkursu piosenki oraz na publikację utrwalonych w ten sposób materiałów. 

 Organizatorzy w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od nich niezależnych zastrzegają 

sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu. Równocześnie zobowiązują 

się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów. 

 Zgłoszenie się i udział z konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 

niniejszego Regulaminu. 

__________________________________________________________________________________ 

Szczegółowe informacje i kontakt z organizatorem: 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 35, 

ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311 00 02 

 


