
Regulamin Konkursu Plastycznego  
„Podtrzymać pamięć o Heródku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej wraz z grupą nieformalną „Po-
mocni” realizuje projekt pn. „Podtrzymać pamięć o Heródku – zapoczątkowa-
nie prac w chałupie pamięci Heródka” - artysty nazywanego również Oraw-
skim Nikiforem (1892-1969); jednym z działań projektu jest przeprowadzenie 
konkursu plastycznego, w wyniku którego najlepsze prace zostaną umiesz-
czone w powstającej izbie pamięci artysty.   

Karol - zamknięty we własnym artystycznym świecie rzeźbił i grał na skrzyp-
cach; rozmawiał ze swoimi rzeźbami – to była jego rzeczywistość w której funk-
cjonował. Niezrozumiany przez otoczenie; wyśmiewany przez niektórych a 
przez innych ceniony za pogodę ducha; 

Tym konkursem chcielibyśmy zachęcić każdego do podtrzymania pamięci i od-
dania czci temu artyście. 

 



Organizatorzy: 

Wójt Gminy Lipnica Wielka 

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej i Grupa Nieformalna „Pomocni” 

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy 

Pani Maja Spychaj-Kubacka – Stowarzyszenie STOG 

 

1. Cel konkursu: 

popularyzacja osoby Karola Wójciaka „Heródka” 

próba spojrzenia na świat rzeźbiarza; 

uczczenie artysty z własnego regionu; 

pobudzanie aktywności twórczej i wyobraźni artystycznej  dzieci, młodzieży i dorosłych; 

propagowanie różnych technik artystycznych. 

 

2. Tematyka konkursu: „Podtrzymać pamięć o Heródku” 

3. Technika wykonywania prac   

 Technika prac dowolna (rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, naklejanka, rzeźba i 
inne...) 

4. Zasady uczestnictwa: 
Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych klas 4-7, młodzieży gimnazjalnej, 
ponadgimnazjalnej oraz osób dorosłych. 

 Nauczyciele plastyki przeprowadzają w szkołach wstępną selekcję prac. 

 
 Praca powinna zawierać: 

-  imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę 

- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ucznia wykonującego pracę. 

 

Prace oznaczone należy dostarczyć pod adres:  
Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej 
34-483 Lipnica Wielka 521 
 

Organizator nie zwraca prac. 

Najlepsze parce będą umieszczone w powstającej izbie pamięci Heródka. 

 

5. Terminy: 

 Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 20 października br. 

 Ogłoszenie wyników odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie 

 

6. Nagrody: 

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla najlepszych prac. 



 

7. Ocena Prac: 

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora wg grup wiekowych. 

Komisja decyduje o przyznaniu nagród. 

 

8. Informacje dodatkowe: 

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie 
2017”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. 


