
„Solaris” 
konkurs plastyczny zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema 

To co nieznane zawsze nas niepokoi i przyciąga zarazem. Badając rzeczywistość możemy zetknąć 
się z czymś niespodziewanym, co przekroczy nasze wyobrażenie. Tak jak bohaterowie Stanisława 
Lema, którzy próbują zrozumieć tajemniczą naturę cytoplazmatycznego oceanu na planecie 
Solaris. Jaką macie wizje przyszłości i jak wyobrażanie sobie życie na innych planetach  
w kosmosie? Lub może istnieje forma inteligencji w oceanie na Ziemi, o której jeszcze nie wiemy? 
Czekamy na Wasze powstające w duchu nowoczesności futurystyczne rysunki i obrazy!  

Konkurs jest zorganizowany przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” i pod 
Patronatem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Skierowany jest do uczniów 
warszawskich szkół w wieku od 6 do 20 lat. 

Stanisław Lem - wybitny polski pisarz science-fiction, filozof, futurolog oraz krytyk. Jego twórczość 
zaliczana jest do kanonu światowej literatury. 

Regulamin 

Organizator konkursu 
Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie 

Patronat
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

Cele konkursu 
1. Włączenie się w obchody 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema.
2. Pogłębienie wiedzy uczestników o historii polskiej literatury oraz z historii sztuki XIX

i XX wieku.
3. Pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do twórczych rozwiązań

plastycznych                        oraz poszukiwań własnego artystycznego wyrazu.

Harmonogram konkursu 
1. Termin składania/nadsyłania prac upływa 18 listopada 2021 r. (decyduje data

wpłynięcia pracy).
2. Ogłoszenie wyników i otwarcie pokonkursowej wystawy online odbędzie się

3 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00 na stronie internetowej www.nowolipki.edu.pl
3. Laureaci konkursu otrzymają informację w jaki sposób będzie można odebrać nagrody

i dyplomy.

Adresaci konkursu: 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół w wieku od 6 do 20  lat.
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie indywidualnie lub

zgłoszeni przez szkoły, placówki edukacyjne, domy kultury, biblioteki.
3. W przypadku indywidualnych zgłoszeń warunkiem udziału w konkursie jest

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (lub w przypadku braku takiej
zdolności przedłożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
konkursie).

4. W przypadku, gdy zgłoszenie uczestnika konkursu następuje przez szkołę,
instytucję edukacyjną oraz kulturalną, warunkiem udziału w konkursie jest zgoda
uczestnika konkursu (jego rodzica lub prawnego opiekuna) na udział w konkursie.

http://www.nowolipki.edu.pl/


Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac pocztą bądź dostarczenie

do Ogniska „Nowolipki” przez uczestnika:
a) kart zgłoszenia: uczestnika konkursu, pracy i klauzuli informacyjnej
b) pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu

W przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej związanej z 
koronawirusem SARS-CoV-2 będzie można przesłać zdjęcie pracy oraz podpisane skany/zdjęcia kart 
zgłoszenia na adres e-mail: artystycznie@nowolipki.edu.pl 

2. Praca plastyczna może być wykonana na papierze techniką rysunkową bądź
malarską (prace wykonane w technice suchej pasteli, rysunku kredką/ węglem
– powinny być zabezpieczone). Nie przyjmujemy form przestrzennych.

3. Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze w formacie max. A3.
4. Każdy uczestnik może zaprezentować  tylko 1 pracę.
5. Praca wraz z kartami zgłoszenia powinna zostać przesłana (e-mail albo pocztą)

lub dostarczona osobiście w wersji papierowej do sekretariatu konkursu:
Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, ul. Nowolipki 9B, 00-151
Warszawa. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii dopuszcza się też możliwość
przesłania podpisanego skanu kart zgłoszenia na adres poczty elektronicznej:
artystycznie@nowolipki.edu.pl

7. Termin składania prac i kart zgłoszenia upływa 18 listopada 2021 r. Zgłoszenia,
które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie.

8. Sekretariat konkursu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00 - 16:00.

Nagrody 
1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez
Państwowe        Ognisko Artystyczne „Nowolipki”. Dodatkową nagrodą jest zamieszczenie
zdjęć nagrodzonych i wybranych prac na stronie internetowej www.nowolipki.edu.pl
w formie internetowej wystawy. Autorzy wyróżnionych udziałem w wystawie prac
otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej (pdf lub jpg).

Komisja oceniająca 
1. W skład komisji powołanej przez organizatora wejdą artyści plastycy, nauczyciele.

Uwagi końcowe 
1. Uczestnicy mogą odebrać prace po finale konkursu od dnia 9 grudnia 2021

do 31 stycznia 2022 r. Po tym terminie prace ulegną zniszczeniu
2. Dyplomy są formą nagrody i otrzymują je tylko uczestnicy nagrodzeni

oraz wyróżnieni udziałem w wystawie. Nie przyznajemy dyplomów wszystkim
biorącym udział w konkursie oraz dyplomów dla szkół.

3. Szczegółowe informacje na temat konkursu:
Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, 00-151 
Warszawa, e-mail: artystycznie@nowolipki.edu.pl, tel: 22 635 19 60

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej 
www.nowolipki.edu.pl, a także w siedzibie organizatora konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie pod warunkiem, że taka zmiana 
nie naruszy praw nabytych uczestnika konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania 
zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.nowolipki.edu.pl 
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