
   

 

Żabia Wola, dn. 1.03.2017 r. 
 

 

 

 

 

Żabia Wola to niewielka miejscowość, położona na południe od Warszawy,  

w powiecie grodziskim, na ziemi, po której onegdaj wędrował, gdzie mieszkał 

i z której czerpał natchnienie Józef Chełmoński.  

Właśnie tutaj, w zaciszu sal dziewiętnastowiecznego dworku szlacheckiego, 

będącego siedzibą Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, od dziesięciu lat 

zamieszkuje ponad dwa tysiące żabek różnej postaci, koloru i przeznaczenia. Tworzą 

one razem (Mini) Muzeum Żaby – jedną z niewielu na terenie Polski tak bogatą, 

niecodzienną kolekcję, zawierającą okazy z pięciu kontynentów i kilkunastu państw.  

 

Chcąc w godny sposób uczcić dziesiątą rocznicę powstania naszego (Mini) 

Muzeum Żaby, z prawdziwą przyjemnością zapraszamy uczniów z  Państwa Placówki 

do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.: 

 

WYRZEŹBŻE ŻABĘ! 
 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół plastycznych oraz do osób lubiących 

artystyczne wyzwania, które nie obawiają się zaprezentowania swoich prac na 

ogólnopolskim forum. 
 

Na autorów najlepszych rzeźb czekają atrakcyjne nagrody. 
 

Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Domu Kultury  

w Żabiej Woli www.dkzabiawola.pl  

 
Serdecznie zachęcam do udziału w naszym konkursie 

 

          
          Dyrektor  

  Domu Kultury w Żabiej Woli 
 

Aleksandra Liwińska 

http://www.dkzabiawola.p/


Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego: 

     Wyrzeźbże Żabę! 
 
1. Organizator konkursu: Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola  
2. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja tematu związanego z żabami i ich środowiskiem, 
b) promocja regionu, 
c) prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.  

3. Uczestnikami konkursu mogą być indywidualnie: 
a) uczniowie ponadgimnazjalnych szkół plastycznych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) osoby powyżej 14 roku życia, 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 
9 i 10 regulaminu, oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
6. Prace powinny być wykonane według następujących wytycznych: 

a) materiał trwały: drewno, metal, kamień, wiklina, glina-ceramika, tektura,  gips, inny, 
b) wymiary: minimalna wysokość - 15 cm, maksymalna wysokość 100 cm, 
c) technika rzeźbiarska: dowolna, 
d) do wykończenia prac można użyć: farb, lakierów i innych kolorowych materiałów. 

7. Na spodzie każdej pracy należy umieścić tabliczkę/kartę informacyjną zawierającą: imię, 
nazwisko, wiek, nazwę szkoły oraz kontaktowy numer telefonu i adres mailowy. 

8. Termin nadsyłania lub przekazania prac konkursowych do siedziby Organizatora, 
adres: Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, mija 20 maja 2017 r. 
(decyduje data stempla pocztowego). 

9. Prace konkursowe nie będą zwracane. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie 
pokonkursowej w siedzibie Domu Kultury w Żabiej Woli oraz na stronie internetowej 
www.dkzabiawola.pl. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów 
itp. oraz publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych 
i innych bez uiszczania autorom honorariów. 

11. Nagrodzone i wyróżnione prace mogą być wykorzystywane w publikacjach i materiałach 
związanych z konkursem, promocją Domu Kultury i Gminy Żabia Wola (podpisane nazwiskiem 
autora).  
 
Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora. 
2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  
3. Nagrody zostaną wręczone w dniu 3 czerwca 2017 w godz. 12 – 13, podczas Gminnego Dnia 

Dziecka – Spotkania nad żabim stawem. W wyjątkowych sytuacjach nagroda może zostać 
wysłana pocztą na koszt Organizatora. 
 
Postanowienia końcowe 

1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych z zakresie dotyczącym niniejszego konkursu. 

2. Konkurs związany jest z jubileuszowym „Żabim Zlotem”, poświęconym 10. rocznicy powstania 
(Mini) Muzeum Żaby w Żabiej Woli, którego Organizatorem jest również Dom Kultury w Żabiej 
Woli.  
 

http://www.dkzabiawola.pl/

