
„KOLAŻ SZYMBORSKIEJ”  

WILANOWSKI KONKURS DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na kolaż inspirowany wyklejankami Wisławy 

Szymborskiej. 

 

Przypadająca w tym roku 100. rocznica urodzin i wybór przez Senat RP poetki i noblistki 

Wisławy Szymborskiej na jedną z patronek 2023 roku są świetną okazją do zainteresowania się 

jej bogatą twórczością i życiem. Wisława Szymborska jest znana dzięki swojej poezji. Jednak 

gdy nie pisała, tworzyła kolaże, które sama nazywała „wyklejankami”. Wyklejanki wysyłała do 

przyjaciół zamiast kartek pocztowych –  z życzeniami noworocznymi, z okazji urodzin i imienin, 

ale i bez okazji. Jej prace to połączenie słów i obrazów w dowcipny, ironiczny i nieoczywisty 

sposób. Zainspirujcie się wyklejankami Wisławy Szymborskiej i przygotujcie własne kolaże! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Konkursu „Kolaż Szymborskiej” 

 

§1 Cele konkursu 

Popularyzacja twórczości oraz pogłębienie wiedzy o życiu Wisławy Szymborskiej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

Pobudzenie wrażliwości plastycznej. 

Zachęcenie do aktywności twórczej. 

Propagowanie twórczego myślenia i kreatywności. 

 

§2 Organizator konkursu 

Centrum Kultury Wilanów 

ul. Kolegiacka 3 

02-960 Warszawa 

§3 Założenia organizacyjne 

Tematem przewodnim konkursu jest ,,Kolaż Szymborskiej”. 

Zadaniem konkursowym jest samodzielne, ręczne lub cyfrowe wykonanie pracy plastycznej  

w technice kolażu, inspirowanego wyklejankami lub wierszami Wisławy Szymborskiej. 

Kolaż to technika artystyczna polegająca na tworzeniu kompozycji z różnych materiałów 

i tworzyw (np. skrawków gazet, fotografii lub ich kserokopii, papieru o różnej teksturze, bibuły, 

koralików, piór, słomy, korka itp.) i łączeniu ich na papierze lub płótnie. W kolażach 

wykorzystywane są też tradycyjne techniki plastyczne, takie jak farby, kredki czy ołówki. 

 

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół znajdujących się na terenie warszawskiego 

Wilanowa oraz dorośli mieszkańcy Wilanowa. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę 

konkursową w formacie A5 lub A4. 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy konkursowej 

przez Centrum Kultury Wilanów. Każda praca powinna być opatrzona metryczką – załącznik 1. 
 

Prace mogą być zgłoszone do konkursu przez rodzica/opiekuna dziecka lub nauczyciela. Osoby 

dorosłe zgłaszają się do konkursu samodzielnie. 

Prace należy dostarczyć pod adres: Centrum Kultury Wilanów ul. Kolegiacka 3, 02-960 

Warszawa w terminie do 30 marca 2023 r. 



§4 Kryteria oceny 

Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Oceniane będą: 

● zgodność ze stylem kolaży Wisławy Szymborskiej; 

● poczucie humoru; 

● walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność w ujęciu tematu, samodzielne 

wykonanie. 

§5 Rozstrzygnięcie konkursu 

Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach drogą elektroniczną. 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.kulturawilanow.pl w terminie do dnia 

21 kwietnia 2023 r. 

§6 Nagrody 

Twórcy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na otwarcie 

wystawy z pracami konkursowymi. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania 

dodatkowych nagród, wyróżnień i dyplomów. 

§7 Postanowienia końcowe 

• Uczestnicy, którzy wypełnią kartę nieczytelnie lub nie zamieszczą w niej wszystkich 

wymaganych informacji nie zostaną dopuszczeni do konkursu.  

• Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega konieczności 

uzasadniania. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu. 

• Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji 

rozstrzygać będzie Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Konkurs „Kolaż Szymborskiej” 

 

Imię* ……………………………………………………………………………… 

Nazwisko* …………………………………………………………………………  

Wiek* …………………………………………………………………………….. 

E-mail (rodzica/opiekuna w przypadku dzieci i młodzieży)* 

……………………………………………………… 

Telefon (rodzica/opiekuna w przypadku dzieci i młodzieży)* 

………………………………………………………. 

Szkoła (wypełnić w przypadku dzieci i młodzieży)*  

……………………………………………………………………………. 

Adres szkoły (wypełnić w przypadku dzieci i młodzieży)* 

………………………………………………………………………. 

Nauczyciel (wypełnić w przypadku dzieci i młodzieży) 

………………………………………………………………………….. 

(*) pola obowiązkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dla uczestników konkursu „Kolaż Szymborskiej” 

 
*
OŚWIADCZAM, że zapoznałem(-am) się z i akceptuję Regulamin zajęć prowadzonych przez Centrum 

Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa (NIP: 9512096781). 

 

 

………………………………….         …………………………………………………………        

(miejscowość, data)    (podpis) 

 
 

*
WYRAŻAM ZGODĘ na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, 02-960 

Warszawa (NIP: 9512096781), zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy 

fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, 

dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Centrum Kultury Wilanów oraz 

że rozpowszechnianie przez Centrum Kultury Wilanów mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka 

w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za 

pośrednictwem dowolnego medium. 

 

………………………………….         …………………………………………………………       

 (miejscowość, data)    (podpis) 

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na otrzymywanie newslettera, tj. informacji dotyczących oferty zajęć i wydarzeń 

kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa (NIP: 

9512096781), zawierającego również informację handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. 2016 r., poz. 1030) na udostępniony przeze mnie adres 

poczty elektronicznej, a także na przesyłanie na podany numer telefonu komórkowego informacji 

o wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez Centrum Kultury Wilanów. 

 

………………………………….         …………………………………………………………       

(miejscowość, data)    (podpis) 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na nieodpłatne utrwalenie i publikację prac wytworzonych na zajęciach 

prowadzonych przez Centrum Kultury Wilanów na wszelkich nośnikach w celu promocji działalności 

statutowej Centrum Kultury Wilanów. 

 

………………………………….         …………………………………………………………       

(miejscowość, data)    (podpis) 

 

 

 
*Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym udziału w zajęciach. Więcej: Regulamin zajęć prowadzonych przez Centrum 

Kultury Wilanów. 

  



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

*WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie przez Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Kolegiackiej 3 moich danych osobowych zawartych w formularzach zgłoszeniowych / kontaktowych na 

potrzeby udziału w konkursie „Kolaż Szymborskiej”.  

 

 

………………………………….         …………………………………………………………       

(miejscowość, data)    (podpis) 

 

Dotyczy uczestników niepełnoletnich 

 

*WYRAŻAM ZGODĘ: 

1) na przetwarzanie przez Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3 
danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego zawartych w formularzach zgłoszeniowych / 
kontaktowych w celu organizacji i umożliwienia wzięcia udziału przez moje dziecko / podopiecznego 
w konkursie „Kolaż Szymborskiej”; 

2) na przetwarzanie przez Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolegiackiej 3 
moich danych osobowych zawartych w formularzach zgłoszeniowych / kontaktowych w celu 
organizacji i umożliwienia wzięcia udziału w konkursie „Kolaż Szymborskiej”. 

 

 

………………………………….         …………………………………………………………       

 (miejscowość, data)     (podpis) 

 

 

1) Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / 
Pana dziecka / podopiecznego jest Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ulicy 
Kolegiackiej 3, zwane dalej Administratorem.  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się 
w sprawie ochrony danych osobowych, w tym korzystania z przysługujących praw, na adres siedziby 
głównej Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido@kulurawilanow.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) organizacji i umożliwienia Pani/Panu lub dziecku/podopiecznemu wzięcia udziału w konkursie 

„Kolaż Szymborskiej” – podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. 
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”). 
Zgodę można w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia 
udziału w ww. konkursie gitarowym; 

b) przesyłania informacji o naszych aktualnych ofertach (newsletter) – podstawę prawną 
przetwarzania stanowi w tym przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej 
chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu i tym samym 
uniemożliwia przesyłanie ww. informacji;  

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora – podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku prawnie uzasadniony 
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych zawiera Regulamin zajęć prowadzonych przez Centrum Kultury 

Wilanów. 

 

*Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym udziału w zajęciach. Więcej: Regulamin zajęć prowadzonych przez Centrum 

Kultury Wilanów 


