
 

 
 

 

 „PORTRET – PATRONI BIAŁEGOSTOKU`2019” 

Regulamin konkursu plastycznego 

 

 

Rok 2019, decyzją Rady Miasta Białystok, został ogłoszony ROKIEM RYSZARDA 

KACZOROWSKIEGO, SEWERYNA NOWAKOWSKIEGO ORAZ FELIKSA 

FILIPOWICZA. 

 

W 2019 roku przypada 100. rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, honorowego obywatela Białegostoku. 

 

W 2019 roku przypada także 125. rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego oraz  

85. rocznica objęcia przez niego urzędu Prezydenta Miasta Białegostoku, aktywisty na rzecz 

rozbudowywania miasta oraz poprawy jego infrastruktury. 

 

W 2019 roku przypada również 150. rocznica urodzin Feliksa Filipowicza oraz  

100. rocznica jego wyboru na pierwszego Prezesa Rady Miasta w międzywojennej historii 

Białegostoku, aktywnie zaangażowanego społecznie i charytatywnie na rzecz lokalnej ludności. 

 

Organizator konkursu 

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku, ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok. 

 

Temat konkursu 

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku ogłasza konkurs plastyczny pt.: „PORTRET – 

PATRONI BIAŁEGOSTOKU`2019”. 

 

Pragniemy uwiecznić naszych wybitnych działaczy poprzez kreatywne przedstawienie ich         

w formie portretów indywidualnych lub zbiorowych. 

 

Portret – przedstawienie osoby w obrazie, rysunku lub innej formie plastycznej, aby powstały 

wizerunek wykazywał się podobieństwem do modela, a także obejmował cechy osobowości 

portretowanego, nastrój, uczucia, myśli. Może to być ujęcie głowy, półpostaci lub całej postaci. 

Może to być też portret zbiorowy, a ze względu na pozycję społeczną: portret męski, żeński, 

dziecka, rodziny, władcy, artysty, uczonego, wizerunek człowieka zajętego pracą itp. Portret 

jest pięknym tematem, jego historia sięga czasów starożytnych. Renesansowa rewolucja 

nobilitowała portret jako jeden z przedniejszych tematów w sztuce. Chcemy zobaczyć nowe, 

innowacyjne, jak i tradycyjne podejście – od kreatywnych przedstawień po ekscentryczne 

portrety czy karykatury. 

 

Cele konkursu 

- przybliżenie uczestnikom sylwetek Patronów Białegostoku, 

- propagowanie sztuk wizualnych wśród społeczności, 

- popularyzacja wśród uczestników różnorodnych technik plastycznych jako środka wyrazu 

artystycznego. 



 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz do seniorów 

amatorów (50+) chcących wykazać się umiejętnościami plastycznymi oraz pomysłowością w 

swojej twórczości. 

 

Zasady udziału 

1. Jeden uczestnik może złożyć max. 1 pracę. 

 

2. Format pracy nie może przekroczyć formatu A2. Praca powinna być wykonana w dowolnej 

technice plastycznej (za wyjątkiem technik materiałami sypkimi, nietrwałymi) możliwej do 

przedstawienia w postaci dwuwymiarowej. 

 

3. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną z następującymi danymi: 

 

- Dzieci i młodzież: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy autora lub placówki 

rekomendującej pracę oraz imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod którego kierunkiem 

została wykonana, podpisana przez opiekuna klauzula z wymaganymi zgodami RODO. 

 

- Seniorzy amatorzy (50+): imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy autora i dane 

kontaktowe, podpisana klauzula z wymaganymi zgodami RODO. 

 

4. Termin nadsyłania prac – do 31.10.2019 r. na adres: Dom Kultury „Śródmieście”                       

w Białymstoku, ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok, z dopiskiem – Konkurs „Portret – Patroni 

Białegostoku`2019”. 

 

5. Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze prace w poszczególnych trzech grupach 

(kategoriach): 

- Dzieci – 6-10 lat,  

- Młodzież – 11-15 lat, 

- Seniorzy amatorzy (50+) 

 

W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie odpowiednio 1, 2 i 3 

miejsca. 

Dodatkowo spośród nadesłanych prac uczestnicy mają szansę na kwalifikację do wystawy 

pokonkursowej. Wszyscy uczestnicy biorący udział w wystawie otrzymają dyplom za udział     

w konkursie. 

 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 12.11.2019 r. na stronie internetowej Domu 

Kultury „Śródmieście” www.dksrodmiescie.pl.  Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach 

indywidualnie. 

 

7. Gala rozdania nagród oraz uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 

26.11.2019 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Domu Kultury „Śródmieście”. 

 

8. Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.  

  

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu. 

 

http://www.dksrodmiescie.pl/

