
 

 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY 
 w  LESZNIE 

 

zaprasza twórców do uczestnictwa 
 

W  W  W  W  XXXXXXXXXXXX        OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIEOGÓLNOPOLSKIM KONKURSIEOGÓLNOPOLSKIM KONKURSIEOGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE    
LITERACKO LITERACKO LITERACKO LITERACKO ---- FOTOGRAFICZNO  FOTOGRAFICZNO  FOTOGRAFICZNO  FOTOGRAFICZNO ---- PLASTYCZNYM PLASTYCZNYM PLASTYCZNYM PLASTYCZNYM 

 

„KOFNRONTACJE 2011”„KOFNRONTACJE 2011”„KOFNRONTACJE 2011”„KOFNRONTACJE 2011”    
 

W załączeniu regulamin konkursu i wzór karty uczestnictwa 
                                      

                                                                                                        Zarząd LSTK
 
 

„KONFRONTACJE 2011”„KONFRONTACJE 2011”„KONFRONTACJE 2011”„KONFRONTACJE 2011”  
 

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE .................................................................................................. 
                                                                                                              (wpisać dział konkursu: literacki, fotograficzny, plastyczny) 
 

Godło autora : ..........................................................  wiek autora .......... Nr PESEL ................................................... 
 
Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................................. 
 
Miejsce zamieszkania: Miejscowość ..................................................... Poczta /kod pocztowy/ .................................. 
 
Ulica ...................................................................................................................... nr domu......... mieszkania ............. 
 
Telefon ..................................................................... e-mail ......................................................................................... 
 
WYKAZ NADESŁANYCH PRAC: 
 

Nr      tytuł pracy                 (w plastyce i fotografii podać: technikę wykonania, wymiary pracy - wys. x szer.)  

 
1. ............................................................................................................................................................................................. 

 

2. ............................................................................................................................................................................................. 

 

3. ............................................................................................................................................................................................. 
 
4. ............................................................................................................................................................................................. 

 

5. ............................................................................................................................................................................................. 

 

6. ............................................................................................................................................................................................. 
 

 

 

Oświadczenie 
Oświadczam, Ŝe zgłoszone na konkurs prace są moim dziełem, wykonane w ostatnich 2 latach. WyraŜam zgodę na ich udział w wystawach, 

nieodpłatne publikowanie i reprodukowanie oraz dysponowanie moimi danymi (zawartymi w karcie zgłoszenia) w związku z organizowanym 

konkursem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz.U. nr 133, poz.883 z poźn. zm./. 

 

                        .............................................................                                ........................................................................... 

               (data)          (czytelny podpis autora prac) 

 

 



XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko ---- Fotograficzno  Fotograficzno  Fotograficzno  Fotograficzno ---- Pl Pl Pl Plaaaastycznystycznystycznystyczny    

„KONFRONTACJE 2011”„KONFRONTACJE 2011”„KONFRONTACJE 2011”„KONFRONTACJE 2011”    
Organizatorzy: Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, 
Urząd Miasta Leszna, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Starostwo Powiatu Lesz-
czyńskiego,   Redakcje: Głos Wielkopolski, Panorama Leszczyńska. 
Cele konkursu: prezentacja dorobku twórców, stworzenie moŜliwości wymiany doświadczeń, konsultacje arty-
styczne dla uczestników, promocja młodych twórców. 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zajmujących się twórczością literacką, fotograficzną, plastycz-
ną. Warunek – ukończone 16 lat. 

2. Tematyka i technika prac jest dowolna. 
3. Udział w konkursie mogą wziąć prace wykonane w ostatnich 2 latach, dotychczas nie nagradzane na innych 

konkursach i wystawach.. 
4. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. KaŜdy uczestnik wpłaca za udział w konkursie 30,-zł do 30 września 

2011 r. na konto LSTK w BGś S.A. w Lesznie nr 17 2030 0045 1110 0000 0022 6100  
(Zlecenie przelewu z zagranicy: BGś S.A.; CODE SWIFT: GOPZPLPW; LSTK Leszno; PL + nr konta jw.). 

 

5. Uczestnik konkursu ma prawo nadesłać: 
 

� W dziale literackim (w 3 egzemplarzach - czcionka Times New Roman 12)  
- w poezji: jeden zestaw do 6 wierszy; 

      - w prozie: 2 prace (opowiadanie, reportaŜ, felieton, nowela)  do objętości 4 stron maszynopisu. 
� W dziale fotografii: 1 lub 2 zestawy (czarno-białe lub barwne) - maksymalnie 6 prac w formacie mini-

mum  20x30. (dołączyć wglądówki 10x15); 
� W dziale plastyki:  do 6 prac z dziedziny: malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby i ceramiki, tkaniny arty-

stycznej. Prace winny być przygotowane do ekspozycji. (ramy w obrazach olejnych... – format obrazów 
jest dowolny; grafika - passe-partout - format max 100x70 pod oprawę w antyramy). 

 

5. KaŜda praca winna być oznaczona tytułem i godłem autora. Do prac naleŜy dołączyć kopertę opatrzoną 
godłem autora zawierającą wewnątrz kartę zgłoszenia z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wy-
kaz nadesłanych prac ( technikę ich wykonania,), dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu, miejsco-
wość, kod pocztowy), oraz wiek twórcy, nr PESEL. 

6. KaŜdy autor moŜe wystąpić pod tym samym godłem w jednym lub kilku działach konkursu. 
8. Ostateczny termin nadsyłania prac – do 30 września 2011 r.  

Prace naleŜy nadsyłać (w osobnych kopertach dla kaŜdego działu konkursu) z napisem: „KONFRONTACJE 
2011” – „konkurs literacki”, „konkurs fotograficzny”, lub „konkurs plastyczny” na adres: 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury 
Centrum Kultury i Sztuki 

ul. Narutowicza 69, 
64-100 Leszno. 

 

7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, przyznając nagrody i wyróŜnienia z wykorzystaniem 
przeznaczonej na ten cel kwoty. Decyzje jury są ostateczne. 

8. Prace nagrodzone i wyróŜnione zostaną zaprezentowane na Wystawie w Galerii w Ratuszu w Lesznie oraz 
w katalogu - Zeszycie Literacko - Fotograficzno - Plastycznym zawierającym pokłosie konkursu.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac. 

9. Prace nie spełniające jakichkolwiek warunków konkursu zawartych w regulaminie zostaną odrzucone. 
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie przesyłki. 
11. Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na podsumowanie konkursu, na którym zostaną wręczone nagrody 

laureatom. Wszyscy uczestnicy otrzymają: dyplomy uczestnictwa, katalogi „KONFRONTACJE 2011” oraz 
upominki. Podczas podsumowania odbędą się konsultacje artystyczne dla twórców prowadzone przez juro-
rów. Nieobecnym na podsumowaniu materiały zostaną przesłane pocztą. 

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu na podsumowanie konkursu. 
13. Prace nadesłane na konkurs zostaną zwrócone autorom w dniu podsumowania konkursu, lub na prośbę 

autora przesłane pocztą na wskazany adres za pobraniem. 
14. Regulamin moŜe być przesłany twórcom zainteresowanym konkursem na wskazany adres domowy. Wszel-

kich dodatkowych informacji udziela komisarz konkursu. 
Komisarz KONFRONTACJI Roman Józefiak 

   

e-mail: lstk@leszno.edu.pl  -  telefony:  LSTK 691 765 091 -  65/ 5 200 871  -  www.leszno.pl (lstk) 
 

 

 


