


X JUBILEUSZOWA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH 

W KATEGORIACH: malarstwo, poezja, grafika warsztatowa i komputerowa 
Konkurs ma charakter otwarty i jest nieodpłatny 

/60-LECIE PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA, 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI/ 
 

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie, który wpisał się w kalendarium wydarzeń 
artystycznych naszego kraju. Dziewięć edycji za nami. W tym roku organizujemy X jubileuszową 
edycję, która  zbiega się z jubileuszem 60-lecia Pałacu Kultury Zagłębia. Tegoroczna edycja wpisuje 
się również w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznice te obfitować będą  
w wyjątkowe wydarzenia artystyczne dla twórców i odbiorców; wydarzenia dotykające 
problematyki naszej wolności, suwerenności, dokonywanych w życiu wyborów. 
Każdego roku do konkursu wprowadzamy niewielkie modyfikacje. Nowością tej edycji jest grafika 
komputerowa. Chcemy aby uczestnicy zaprojektowali jubileuszowy plakat konkursu.  
Zwycięski projekt otrzyma tytuł GRAND PRIX i będzie wizerunkiem promującym konkurs. Przez 
dziewięć lat otrzymywaliśmy i zbieraliśmy wypowiedzi artystyczne uczestników konkursu. Każdego 
roku doświadczaliśmy coraz głębszej eksploracji tematu, co przejawiało się w interpretacjach 
plastycznych i poetyckich. Postaramy się pokazać najciekawsze prace poprzednich edycji.  
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i załącznikami. 
 
Temat konkursu: siedem grzechów głównych, do których zaliczamy: pychę, chciwość, nieczystość, 
zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo.  
Wywołując ten temat pragniemy za pomocą środków wypowiedzi artystycznej podjąć dyskusję na 
temat postaw i zjawisk moralnych, społecznych, etycznych, religijnych i kulturowych. W konkursie 
można zaprezentować jeden grzech, wybrane lub wszystkie siedem. Czekamy na prace obrazujące 
przyczyny i konsekwencje grzechu np. lenistwa, obżarstwa. Konsekwencje dla jednostki, grupy, 
kraju.  
 
Problematyka grzechów głównych była wielokrotnie podejmowana przez wybitnych artystów. 
Odnajdziemy ją w twórczości m.in.: 
Plastyka: w dziełach Hieronima Boscha, Pietera Breughela (starszego), Marca Chagalla;  
w reklamie lodów „Magnum” slogan Zgrzesz z Magnum siedem razy nawiązuje wprost do siedmiu 
grzechów głównych; 
Poezja: w wierszach J. Kaczmarskiego Wojna Postu z Karnawałem, w cyklu wierszy J. Lechonia  
z tomu Srebrne i czarne;  
Temat ten często podejmują uczniowie szkół artystycznych realizujący prace dyplomowe. 
 
Termin dostarczenia prac –  26.02.2018 r.,  ogłoszenie wyników – 09.03.2018 r. 
Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej – 20.03.2018 r. 
 

1. Konkurs malarski – Kategorie wiekowe: 6-8 lat, 9-14 lat, 15-25lat 
Format i technika dowolna. Dopuszczalne jest łączenie i mieszanie technik (z rysunkiem, grafiką), 
pod warunkiem, że malarstwo będzie stanowiło ponad 50% płaszczyzny.  

2. Konkurs poetycki – Kategorie wiekowe: 10-14 lat, 15-20 lat, dorośli. 
Uczestnik składa prace w 2 formach: papierowej (wydruk) i zapisu na płycie CD  
(dla ułatwienia reprodukcji tekstu). Autor może dostarczyć maksymalnie 3 wiersze. 

3. Konkurs na grafikę (warsztatowa) – Kategoria wiekowa: 16 do 28 lat 

Technika graficzna dowolna (linoryt, akwaforta/tinta, inne). Format dowolny. Można łączyć jedynie 
techniki graficzne np. monotypię z linorytem (bez malarstwa, rysunku itd.). 
4. Konkurs na plakat konkursu Siedem grzechów głównych wykonany grafiką komputerową  
Kategoria wiekowa 9-14 lat i 15-20 lat 
Każda praca, w tym plakat musi być dziełem autorskim, nie może zawierać elementów kopiowanych 
z dostępnej w sieci grafiki wektorowej czy rastrowej (nawet bezpłatnej). Można korzystać  
z własnych zdjęć i jedynie własnych pomysłów. Stwierdzenie rażącego podobieństwa do innej pracy, 
potraktowane zostanie jako plagiat i wykluczy pracę z udziału w konkursie.  
Parametry techniczne pracy: format pliku – JPG, PSD, CDR, TIFF, PDF (drukarski), AI, ID (wybrane 
dwa formaty). Do zapisu cyfrowego należy dołączyć wydruk w formacie nie mniejszym niż A3. 
Uwagi końcowe 
W każdej kategorii konkursowej zostanie powołane przez organizatora jury składające się  
ze specjalistów. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Ilość przyznanych nagród i wyróżnień 
zależna jest od poziomu dostarczonych prac. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
Uczestnicy dostarczają twórczość własną, która nie brała udziału w innych konkursach. 
Nagrodzone i wyróżnione prace wezmą udział w 2 zbiorowych wystawach pokonkursowych. 
Twórczość laureatów zostanie nagrodzona nagrodami rzeczowymi i dyplomami, promowana będzie 
poprzez mass media. Laureaci i instytucje zgłaszające uczestników otrzymają pamiątkowy folder 
pokonkursowy oraz dyplomy i podziękowania dla nauczycieli. 
 
Rodzic/opiekun, pełnoletni uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne, publiczne wykorzystanie przez organizatora  
i partnerów zgłoszonej pracy w celach promocyjnych: m.in.: w Internecie, w innych mediach, w materiałach 
wydawanych w druku i w formie elektronicznej, na wystawach. Organizator nabywa prawo do korzystania  
z pracy będącej przedmiotem konkursu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006r. 
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności do: utrwalania pracy na wszystkich nośnikach, trwałego lub 
czasowego utrwalania lub zwielokrotniania pracy w całości lub części, niezależnie od formatu, systemu lub 
standardu, w tym wprowadzenia do pamięci komputera oraz do czasowego lub trwałego utrwalania lub 
zwielokrotniania takich zapisów; nadawania za pośrednictwem satelity, sieci przewodowej, bezprzewodowej,  
w tym sieci Internet. Uczestnik (jego prawny opiekun) wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych  
w ramach działań związanych z konkursem, podpisywanie prac imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, 
umieszczaniem niezbędnych danych osobowych w protokole i publiczne prezentowanie osiągnięć laureata, 
emitowanie wypowiedzi autora i jego twórczości w mediach. 
Nauczyciel zgłaszając klasę do konkursu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu  
i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach wynikających z regulaminu 
konkursu oraz w celach marketingowych.  

 
Prace należy składać siedzibie organizatora z dopiskiem „Siedem grzechów głównych” na adres: 
Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Przystąpienie do konkursu jest 
jednoznaczne z akceptacją założeń regulaminowych. Prace plastyczne można odebrać osobiście na 
koszt własny do miesiąca od zakończeniu wystawy pokonkursowej.  
Osoba odpowiedzialna za realizację konkursu: Sylwia Nowak, starszy instruktor  
ds. plastyki i edukacji, mail: sylwia.nowak@palac.art.pl, tel. 606877785 
 
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia i najbliżsi krewni. 
Regulamin, formularz zgłoszeniowy i załączniki dostępne są na stronie internetowej organizatora  
i partnerów.  

 
Organizator: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, www.palac.art.pl 

http://www.palac.art.pl/

