
Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” 

oraz Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla

zapraszają do udziału w IX  edycji 

powiatowego konkursu „Dzieło Hansa Hummla  w poezji  i plastyce”

 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

   Zachęcamy do udziału w warsztatach i  koncertach,  które umożliwią  młodzieży poznanie
zabytków Bazyliki  Św, Andrzeja Apostoła w Olkuszu, a szczególnie  XVII wiecznych organów
Hansa  Hummla.  Uczestnicy  będą  mogli   wykazać  się  uzdolnieni  plastycznymi,   literackimi,
fotograficznymi, informatycznymi wykonując samodzielne prace konkursowe. 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich  z gminy Olkusz.

Zaproszenie kierujemy na ręce nauczycieli języka polskiego, plastyki, muzyki i informatyki.

Cele organizacji konkursu:

 zapoznanie młodzieży powiatu olkuskiego z historią dzieła mistrza Hansa Hummla i jego 
oryginalnym brzmieniem,
  zwrócenie uwagi młodzieży na niepowtarzalne piękno  zabytku, jakim jest  Bazylika Św. 
Andrzeja Apostoła w Olkuszu,
 kształcenie  w dzieciach  i  młodzieży  wrażliwości  na  piękno,
 rozwijanie   wyobraźni  i  oryginalności  pomysłów,
 twórcze aktywizowanie młodzieży,
 upowszechnianie piękna języka polskiego,
 propagowanie   olkuskich zabytków  min. organów Hansa Hummla i Bazyliki Św. Andrzeja 
Apostoła  
  oraz promocja  utalentowanej młodzieży powiatu olkuskiego.

 

Aby zrealizować założone cele, Stowarzyszenia będą organizować  konkursy, warsztaty twórcze, 
koncerty, wystawę prac

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży (10 – 19 lat), a  konkurs poetycki oraz  
prezentacji multimedialnych do młodzieży gimnazjów i szkół średnich.



Aby ułatwić młodzieży udział w konkursach, zostaną zorganizowane warsztaty twórcze w Bazylice         
Św. Andrzeja w Olkuszu. Tematyka spotkań zostanie dostosowana do możliwości intelektualnych grup 
wiekowych.

W Bazylice odbędą  się  po dwa  spotkania:

-   Spotkanie z Historią w dniu 23 października o godz. 10oo , podczas którego   młodzież zapozna się
z historią kościoła i organów Hansa Hummla. Będzie mogła posłuchać krótkiego koncertu organowego. 
Warsztaty poprowadzą olkuscy historycy i przewodnicy.
-    warsztaty twórcze 31 października o  godz.10oo – 12oo. Poprowadzą    je znani olkuscy artyści 
plastycy i poeci.
Prace konkursowe należy składać lub nadsyłać pocztą do dnia 30 listopada  do Osiedlowego  
Klubu Przyjaźń w Olkuszu ul. Legionów Polskich 14.
Nagrodzone w konkursach wiersze i prace plastyczne oraz  prezentacje multimedialne młodzieży  
zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszeń .

Złożone na Konkursy prace  staną się materiałami promocyjnymi obu Stowarzyszeń   i Burmistrza 
Olkusza.

   Podsumowanie konkursów, wręczenie nagród i wernisaż wystawy nagrodzonych prac odbędą się
 13 grudnia 2017 o godz. 17:oo w osiedlowym Klubie Przyjaźń w Olkuszu ul. Legionów Polskich  14 

Regulamin Konkursu

Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół 

średnich powiatu olkuskiego. Warunki konkursu plastycznego: 

1. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wcześniejszy udział w warsztatach (w załączeniu lista 
uczestników z pieczątką szkoły i nazwiskiem opiekuna. Prace autorów nieobecnych na warsztatach 
będą zdyskwalifikowane)
 2. każdy z autorów może zgłosi do konkursu nie więcej niż jedną samodzielnie wykonaną pracę 
plastyczną lub zestaw trzech fotografii,
 3. technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, fotografie, 
grafika komputerowa,
 4. prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie większym niż A 3, tylko obrazy olejne mogą 
być innych rozmiarów, a zdjęcia w formacie nie mniejszym niż A4
 5. każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na odwrocie, zawierać informacje: imię i 
nazwisko autora, adres, numer telefonu, klasę, wiek, pełną nazwę szkoły lub ogniska plastycznego, 
nazwisko nauczyciela/opiekuna, 
6. każdy uczestnik konkursu ma prawo do bezpłatnego udziału w warsztatach, koncertach i 
wernisażach organizowanych przez Stowarzyszenia,
 7. młodzież gimnazjów i szkół średnich może wykonać na konkurs prezentację multimedialną na 
podstawie zdjęć lub filmów wykonanych samodzielnie podczas warsztatów ( nie wolno korzystać z już 
istniejących publikacji). Jedną prezentację mogą wykonać dwie osoby. Pracę należy oddać w formie 
płyty CD (w 2 egzemplarzach) opatrzoną tytułem, godłem i adnotacją określającą kategorię wiekową: 
„Gimnazjum” lub „Szkoła średnia”. W drugiej kopercie opatrzonej godłem należy podać: tytuł prezentacji
dane autora/autorów, nazwę i adres szkoły oraz nazwisko nauczyciela/opiekuna, 
8. do każdej pracy musi być dołączona koperta z formułą:, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz upublicznienie wizerunku  mojej córki/mojego syna……………… dla celów 



promocyjnych przez Stowarzyszenia organizujące konkurs  Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce z 
aktualną datą i czytelnym podpisem rodzica/opiekuna    (wzór w załączniku)
9. przedstawione do konkursu prace stają się własnością organizatorów i stanowić będą materiały 
promocyjne Stowarzyszeń oraz Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 Konkurs literacki skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich Warunki konkursu 
poetyckiego:
 1. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wcześniejszy udział w warsztatach
 2. każdy autor nadsyła nie więcej niż dwa wiersze, wcześniej niepublikowane, w dwóch egzemplarzach
maszynopisu nieprzekraczające dwóch stron maszynopisu formatu A4 (rozmiar czcionki 12) 
 3. każdy utwór literacki opatrzony jest godłem i adnotacją określającą kategorię wiekową: „Gimnazjum” 
lub „Szkoła średnia”,
 4. do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem i zawierającą 
informacje o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon / e-mail kontaktowy, 
adres szkoły, nazwisko nauczyciela/opiekuna,
 5. każdy uczestnik konkursu ma prawo do bezpłatnego udziału warsztatach, koncertach 
organizowanych przez Stowarzyszenia
 6. do każdej pracy musi być dołączona koperta z formułą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz upublicznienie wizerunku  mojej córki/mojego syna………………. dla celów 
promocyjnych przez Stowarzyszenia organizujące konkurs Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce z 
aktualną datą i czytelnym podpisem rodzica/opiekuna(wzór w załączniku)
 7. przedstawione do konkursu prace stają się własnością organizatorów i stanowić będą materiały 
promocyjne Stowarzyszeń 
8. Uczestnik konkursu poetyckiego ma prawo uczestniczenia równocześnie w konkursie 
plastycznym. 

Zasady przyznawania nagród 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decydują powołane przez Organizatorów u Komisje Konkursowe, 
zwane dalej Komisjami. Osobno powołana będzie Komisja Konkursu Plastycznego, Komisja Konkursu 
Poetyckiego i Komisja Konkursu Multimedialnego,
 2. Komisje przyznają po trzy nagrody oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej,

 Termin nadsyłania prac konkursowych na adres Klubu Przyjaźń mija 30 listopada . Podsumowanie 
konkursów, wręczenie nagród i promocja wydawnictwa odbędą się w Osiedlowym Klubie Przyjaźń w 
Olkuszu ul. Legionów Polskich 14, 14 grudnia o godzinie 17,00. Wszelkich dodatkowych informacji o 
konkursie, udziela w imieniu organizatorów, Barbara Orkisz tel.796 700 081, e-maile: 
barbaraorkisz@interia.pl. Regulamin Konkursu i harmonogram imprez dostępny na stronie internetowej 
www.swdw.pl

 (Wzór formularza składanego przez rodziców/opiekunów uczestnika) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku 

 
mojej córki/mojego syna…………………………………………………………………………

dla celów promocyjnych przez Stowarzyszenia organizujące konkurs
Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce 



Olkusz, ……………………………..                                            …………………………………………..       
                                                                                                   czytelny podpis rodzica/opiekuna


