
Konkurs plastyczny 

„ChełmLem – Astro 2021” -  setne urodziny Stanisława Lema 

Nie był wynalazcą, nie dokonał przełomowych odkryć ani nie zdobył Nagrody Nobla.  
Był wizjonerem, który przesuwał granice wyobraźni, inspirując konstruktorów i wynalazców. 
Stanisław Lem nie tylko przewidział współczesne zdobycze techniki, ale też trafnie opisał trendy, 
które współcześnie rządzą światem technologii. Przykład najsłynniejszego polskiego futurologa 
pokazuje, że literackie marzenia mogą stawać się rzeczywistością. 

 
REGULAMIN 

ORGANIZATOR  Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu 

REALIZATOR      Astro Centrum w Chełmcu 

 
CELE KONKURSU                                                                                                                     
1. Przybliżenie  twórczości  Stanisława Lema. 
2. Rozbudzenie i rozwijanie aktywności artystycznej i twórczego myślenia. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów chełmieckich szkół podstawowych klas 
VI-VIII. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną prezentującą 
autorski projekt własnego robota:  

• instalacja przestrzenna 

• maks. Wysokość do 50 cm 

• każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę, 
• uczestnicy wykonują prace samodzielnie, prace zespołowe nie będą 

podlegać ocenie jury, 
• każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie: 

- autor i tytuł pracy, utwór Stanisława Lema, który był inspiracją do pracy 
konkursowej; 
- tytuł pracy; 
- imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu; 

- imię i nazwisko opiekuna; 
- adres kontaktowy, telefon. 

3. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń i podpisaną 
klauzulą, należy dostarczyć od 01.12.2021r.do dnia 24.01.2022r. do siedziby 
organizatora: 
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu 

Ul. Papieska 2, Chełmiec 

Kontakt:  18 443 33 73 



4.Karta zgłoszeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych 
wizerunkowych  musi zostać podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego – 
warunek konieczny uczestnictwa.  
5. Prace plastyczne osób nagrodzonych zostaną  zaprezentowane na stronach: 
www.gokchelmiec.pl, gminy Chełmiec, AstroCentrum w Chełmcu 

6. Lista laureatów zostanie opublikowana 30.01.2022 r. na stronie internetowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu www.gokchelmiec.pl 
 
KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

1. Oceny prezentacji konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana 
przez organizatora, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

• twórcze podejście do tematu, 
• interpretacja tematu, 
• wartości estetyczne.  
2. Organizator konkursu ufunduje laureatom nagrody rzeczowe. 
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu. 
4. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
 

http://www.gokchelmiec.pl/

