
Pisz i maluj fantastykę! 

1. Dom Kultury w Wolbromiu ogłasza konkurs w dwóch kategoriach: 

1) literacki na opowiadanie z gatunku fantastyki (plik doc, docx lub rtf) 

2) plastyczny na pracę plastyczną przedstawiającą scenę fantastyczną (plik jpg, 

png lub pdf). 

2. Konkurs ma na celu aktywizację i wspieranie rozwoju młodzieży. Odbywa się w dwóch 

kategoriach wiekowych – od 10 do 13 oraz od 14 do 17 lat. 

3. Opowiadanie o objętości do 4000 słów, zawierające elementy fantastyczne, bądź skan 

pracy plastycznej/pracę graficzną przedstawiającą scenę fantastyczną, należy przysłać 

na mail konkurs@dk.wolbrom.pl, w tytule maila wpisując Pisz i maluj fantastykę! + 

kategoria wiekowa („młodzież” lub „dorośli”). 

Pracę plastyczną można również przysłać drogą pocztową na adres Dom Kultury w 

Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom z dopiskiem na kopercie „konkurs”. 

Prace nie powinny być dotąd publikowane. 

W pliku bądź na pracy plastycznej/graficznej nie należy umieszczać pełnych danych 

personalnych. Pracę można podpisać pseudonimem/znakiem graficznym/inicjałami. 

Nazwą pracy powinien być tytuł opowiadania + kategoria wiekowa. 

W osobnym pliku bądź kopercie (podpisane: tytuł opowiadania + „dane”) należy umieścić 

pseudonim/znak graficzny/inicjały oraz dane personalne: imię i nazwisko, wiek, mail, numer 

telefonu opiekuna. 

Należy również przysłać skan/oryginał zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 

konkursie. Oświadczenie można znaleźć na stronie dk.wolbrom.pl w zakładce Do pobrania, 

regulaminy. Treść oświadczenia: "Zgadzam się na udział córki/syna, Imię i Nazwisko, w 

konkursie literackim Pisz i maluj fantastykę! oraz na przetwarzanie danych osobowych w 

celach konkursowych. Akceptuję regulamin konkursu". 

4. Czas na nadesłanie pracy: do 20 maja 2021. Jedna osoba może nadesłać zarówno jeden 

tekst, jak i jedną pracę plastyczną/graficzną. 

5. Organizatorzy proszą o dbałość o poprawność językową, justowanie tekstów, 

schludność i czytelność ilustracji. Prosimy pamiętać, że fantastyka ma wiele odmian; w 

najprostszy sposób można ją podzielić na fantasy, horror i fantastykę naukową, a każde 

z nich ma swoje zasady, takie jak choćby logika świata w przypadku fantasy, narastające 

poczucie zagrożenia w przypadku horroru i oparcie na współczesnej wiedzy naukowej 

w przypadku science fiction. 

6. Jury konkursu:  

Magdalena Świerczek-Gryboś – pisarka fantastyki nominowana do nagród literackich, 

redaktorka, badaczka twórczości Stanisława Lema, 

Gabriela Kałwa – instruktor plastyk, malarka, graficzka, 

Maria Grzywa – kierownik Działu Organizacji i Obsługi Imprez, wielokrotna 

organizatorka konkursów, przeglądów, wystaw, wydarzeń w DK Wolbrom. 
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Kryteria ocen opowiadań to fabuła i styl, oceniane w skali 1-10. Z ocen wyciągana jest średnia 

arytmetyczna. Tekst może dostać dodatkowy punkt za oryginalność. 

Kryteria ocen prac plastycznych/graficznych to zgodność pracy konkursowej z tematyką 

konkursu, pomysłowość, estetyka pracy, wkład pracy. Dozwolone techniki to rysunek, 

malarstwo lub grafika wykonana w programach graficznych. Format pracy A4 lub A3. 

Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu jest SAMODZIELNE wykonanie jej przez 

uczestnika. 

 Jury oceni prace do 10 czerwca. W każdej kategorii wybierze do pięciu laureatów. Wyniki 

podane zostaną na stronie oraz facebooku Domu Kultury w Wolbromiu w czerwcu 2021. 

Punktacja nie będzie publikowana. 

7. Nagrody: 

– nagrody książkowe (m.in. książki Wydawnictwa SQN) 

– akcesoria plastyczne  

– publikacja prac na stronie dk.wolbrom.pl 

– dyplomy. 

  

Administratorem danych jest Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom. Dane 

osobowe gromadzone są wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i realizacji nagród. Po 

zakończeniu konkursu i realizacji nagród dane uczestników zostaną usunięte, podobnie jak 

nienagrodzone prace. 

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia swoich 

danych. 

Dziękujemy Wydawnictwu SQN za książki przekazane DK Wolbrom na konkursy 

literackie. 

  


