
 

 

6. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 25 lutego 2021 r. (czwartek) na 

stronie www.29lo.lublin.pl 
 

7. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani tytułem Mistrza Słowa i Mistrza 
Obrazu oraz nagrodą rzeczową. Jury może zadecydować o nadaniu tytułu 
Wicemistrza Słowa i Wicemistrza Obrazu oraz wyróżnić uczestników. 
Nauczyciele-opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody dla 
laureatów konkursów będą do odebrania w XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 
25 do końca roku szkolnego 2020/2021; dyplomy mogą być wysłane w formie 
skanów (na życzenie nauczycieli - opiekunów). 

 

8. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na publikację wizerunku (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 t.j.).  

 

9. W konkursie wezmą udział uczniowie, którzy wypełnią kartę zgłoszenia, 
zaakceptują niniejszy Regulamin i wyrażą zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. W imieniu osób niepełnoletnich zgody udzielają rodzice 
lub opiekunowie prawni. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest 
XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, z siedzibą przy ul. Lipowej 25. Dane będą 
przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku 
z wydaniem nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE).  

 

10. Organizator nie pokrywa kosztów przesyłki prac plastycznych, nagrań i 
nagród. 

 

11. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
 
 

Terminy w roku 2020/21: 

do 20 listopada 2020  - zgłoszenia uczestników konkursu pięknego czytania  
2 grudnia 2020 r. (środa) - przesłuchania  uczestników konkursu pięknego 

czytania 
do 21 grudnia 2020  - składanie prac plastycznych 
25 lutego 2021  (czwartek) - finał Festiwalu Słowa i Obrazu 

      

 

 
X FESTIWAL SŁOWA  I  OBRAZU  2020/2021 

 

 
pod hasłem    
 

„Wyobraźnia bez granic” 

                                                     
 

w 100. – lecie urodzin Stanisława Lema (w Roku Lema 2021) 

 

Wojewódzki konkurs pięknego czytania 

Wojewódzki konkurs plastyczny 

 
Organizatorzy 

XXIX Liceum Ogólnokształcące 
im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie 

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

 

Patronat honorowy: 
 

  
 
  
 

Patronat medialny:  
 

 
Informacje: www.29lo.lublin.pl 
 

 
 

Regulamin 

http://www.29lo.lublin.pl/


 

 

 
 
Cele: 

- uczczenie 100-lecia urodzin Stanisława Lema, 
- promocja czytelnictwa, 
- propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa, 
- rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką, 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,  
- kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej, 
- prezentacja twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców. 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-7-8) 
województwa lubelskiego. Konkurs odbywa się w jednej kategorii wiekowej. 

 

2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Słowa lub Mistrza Obrazu. 
 
 

konkurs pięknego czytania 
 

 

 Liczba uczestników jest ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów.  

 Forma prezentacji: przesłanie nagrania z wystąpienia uczestnika, który czyta 
fragment dowolnego utworu prozatorskiego autorstwa Stanisława Lema.  

 Zalecamy zamieszczenie nagrania na Youtube i przesłanie linku (adresu, ścieżki 
dostępu) organizatorom. Istnieje też możliwość przesłania nośnika z nagraniem 
(.mp4, .wmv, .mov). Ze względu na ograniczoną pojemność poczty mailowej, 
nie będzie możliwe przesyłanie nagrań w ten sposób. 

 
Wymagania dotyczące nagrania: 
 

 Nagranie nie może przekraczać 3 min. 
 Nagrania należy dokonać w taki sposób, aby widoczna była cała sylwetka 

uczestnika konkursu. 
 Organizatorzy nie będą odsyłać nagrań wysyłanych na nośnikach 

zewnętrznych. 
 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzone nośniki. 

 

 Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji weźmie pod uwagę: poprawność 
czytania, płynność czytania, interpretację tekstu, wrażenia artystyczne – 
dramaturgia, intonacja, poprawność akcentowania wyrazowego i zdaniowego. 

 
 
 
 

 
konkurs plastyczny 
 
 

 Ocenie będą podlegać prace konkursowe, które: 
 odnoszą się do tematu konkursu („Wyobraźnia bez granic”),  
 są inspirowane wybranymi utworami literackimi Stanisława Lema, 
 są wykonane: samodzielnie, estetycznie, dowolną techniką płaską (bez 

użycia plasteliny, bibuły, gotowych elementów pasmanteryjnych itp.)  
w formacie A3 lub 50 x 35 cm.  

 Każda praca powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem uczestni-
ka, nazwą szkoły oraz tytułem utworu, którym autor pracy inspirował się. 

 Komisja  konkursowa weźmie pod uwagę: oryginalną interpretację tematu, 
umiejętność posługiwania się narzędziem, estetykę wykonania. 

 Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie 
pokonkursowej w XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. 

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Prace nadesłane na konkurs stają 
się własnością Organizatora konkursu, którym jest XXIX Liceum 
Ogólnokształcące w Lublinie i mogą być wykorzystane do upowszechniania. 
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na przeniesienie majątkowych praw autorskich i publikację wizerunku (ustawa 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 
r., poz. 880 t.j.).  

 
 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac (decyduje data stempla pocztowego): 

20 stycznia 2021  - przesłanie nagrań do konkursu pięknego czytania  
-  dostarczenie prac plastycznych 

kartę zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą elektroniczną 
(skan karty) na adres 29lozapora@gmail.com  lub zwykłą pocztą na adres:  
XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin z dopiskiem  
X Festiwal Słowa i Obrazu – KONKURS CZYTANIA (lub) KONKURS PLASTYCZNY 

 
 

 


