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Regulamin Konkursu 
„WYBITNE POSTACIE ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

– PROFESOR WINCENTY KUĆMA” 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Kielcach, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego oraz 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia 
województwa świętokrzyskiego. 

 
Przedmiot i cele konkursu 
 

1. Przedmiotem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat życia 
i twórczości wybitnego artysty rzeźbiarza Wincentego Kućmy 
oraz promocja regionu świętokrzyskiego.  

2. Cele szczegółowe: 
 przybliżenie osoby i twórczości Wincentego Kućmy, 
 promocja artystów związanych z regionem świętokrzyskim, 
 rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego 

województwa świętokrzyskiego, 
 pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców, 
 popularyzacja wiedzy na temat sztuki (odbiór i obcowanie 

z dziełami sztuki). 
 
Postanowienia szczegółowe 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół 
podstawowych, klas III gimnazjów oraz klas I szkół średnich. 

2. W konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły (po jednym 
zespole z danej szkoły). 



3. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 10.09.2018 roku. 
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie 

wypełnionego zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres 
Organizatora (25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 5) lub wysłanie 
na adres: bibliografia@pbw.kielce.pl do dnia 01.10.2018 r. 

5. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca decyduje kolejność zgłoszeń 
(maksymalna ilość uczestników to 30 osób – 10 zespołów). 

6. Uczestnicy konkursu otrzymają od Organizatora drogą mailową 
literaturę przedmiotu oraz zestaw materiałów pomocniczych na temat 
Wincentego Kućmy. Spis literatury będzie dostępny także na stronie 
internetowej biblioteki www.pbw.kielce.pl, w zakładce Aktualności. 

7. Konkurs wraz z rozstrzygnięciem i uhonorowaniem zwycięzców 
odbędzie się 25.10.2018 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie 
Organizatora. 

8. Konkurs składa się z II etapów. Przeprowadzenie poszczególnych 
etapów konkursu zależy od ilości zgłoszonych drużyn. 

9. I etap polega na rozwiązaniu testu na temat życia i twórczości 
Wincentego Kućmy. W II etapie (finale) zespoły wykonają trzy 
zadania: 

 omówienie wybranego losowo dzieła Wincentego Kućmy, 
 wskazanie miejsc wybranych realizacji rzeźbiarza 

w regionie świętokrzyskim, 
 udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu teorii sztuk 

plastycznych, którymi zajmuje się Wincenty Kućma. 
Organizator powoła komisję, która dokona oceny zadań wykonanych 
przez uczestników konkursu. 
Ocenie podlegać będzie: 

 poziom wiedzy na temat życia i twórczości Wincentego Kućmy, 
 znajomość podstawowych pojęć z zakresu sztuk plastycznych, 
 zdolność do odbioru dzieła sztuki, jego analizy i interpretacji, 
 staranność i poprawność wypowiedzi ustnych, 
 umiejętność pracy w zespole. 

Zwycięzcą konkursu będzie zespół, który uzyska największą liczbę punktów (po 
zsumowaniu punktów z obu etapów). W przypadku uzyskania takiej samej liczby 
punktów przez kilka zespołów Organizator planuje przeprowadzenie dogrywki. 
Dla zwycięzców konkursu Organizator przewiduje nagrody rzeczowe 
i książkowe oraz dyplomy. 

 
Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, oświadczenie 
 rodzica/opiekuna dostępne są na stronie internetowej 
 www.pbw.kielce.pl (zakładka Aktualności) i w siedzibie Organizatora.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień  
 Regulaminu. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie 
 danych osobowych oraz wizerunków uczestników przez Organizatora, 
 zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 



 osobowych. Zgoda obejmuje ogłoszenie wyników konkursu na stronie 
 internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora 
 oraz w mediach lokalnych, a także utrwalanie, obróbkę i powielanie 
 zdjęć lub filmów wykonanych podczas konkursu, za pośrednictwem 
 dowolnego medium, w celach informacyjnych i promocyjnych.  

4. W kwestiach nieprzewidzianych Regulaminem oraz w zakresie 
 interpretacji niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy 
 do Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian 
 w Regulaminie. 

 
6. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować 
 do koordynatorów konkursu:  

 Anna Knajder-Sowa (anna.knajder@pbw.kielce.pl),  
 Ewa Lewicka (ewa.lewicka@pbw.kielce.pl), tel. 41 344 28 61 
 (Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBW Kielce) 

 

 
Załącznik nr 1 
Karta zgłoszenia 
Załącznik nr 2 
Oświadczenie Rodziców/Opiekunów 
 
 
 


