
 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA DUETÓW:  

BABCIA LUB DZIADEK + WNUK LUB WNUCZKA  

KUPCIE BILET NA SPEKTAL BEBOKI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA, KTÓRY 

ODBĘDZIE SIĘ 20 STYCZNIA O GODZ.17:00 W PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH   

I WEŹCIE UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM!  

Bilety dostępne na: www.kupbilecik.pl  

 

Stwórz razem z babcią i dziadkiem/ wraz z wnukiem i wnuczką  

 PLAKAT przedstawiający  

 BEBOKA SUPER BOHATERA!   

Nadajcie mu imię, napiszcie jaką posiada MOC, zdolności, umiejętności, skąd pochodzi, 

gdzie mieszka itd. Wykażcie się kreatywnością oraz wyobraźnią.  

PODEJMIJCIE WSPÓLNE MIĘDZYPOKOLENIOWE WYZWANIE. 

NIECH TO BĘDZIE WASZA WSPÓLNA PRACA. SPĘDŹCIE WSPÓLNIE CZAS NA 

WYKREOWANIU NOWEGO SUPER BOHATERA. NIECH JEGO UMIEJĘTNOŚCI NAS 

ZASKOCZĄ      ! 

Pamiętajcie, że Super MOC tkwi głęboko w każdym z Nas i często przejawia się                    

w najprostszych czynnościach       

 

Swoje prace sfotografujcie i umieśćcie pod postem konkursowym na profilu Teatru Trip oraz 

prześlijcie na adres mailowy: ania@teatrtrip.pl  

Rozwiązanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 20 stycznia w Pałacu Młodzieży           

w Katowicach po spektaklu BEBOKI.   

Śledźcie nasz profil na facebook oraz Instagramie. 

 

 

 

http://www.kupbilecik.pl/
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REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest TEATRTRIP – podróże ze sceną reprezentowanym przez 

Anna Bączek-Lieber.  

 

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie / narysowanie/ namalowanie (dowolna technika 

płaska - umożlwiająca oprawę w ramkę ze szkłem, techniki przestrzenne nie będą 

brane pod uwagę) PLAKATU w formacie A4 lub A3.  

 

3. PLAKAT powinien być WSPÓLNYM DZIEŁEM duetów: babcia lub dziadek + wnuczka 

lub wnuczek. Konkurs skierowany jest dla osób od 6 roku życia do 200 lat – widzów 

spektaklu BEBOKI.  

 

WAŻNE JEST TO, ABY PRACA BYŁA ZAPROJKETOWANA oraz WYKONANA 

WSPÓLNIE, np. dziecko rysuje, senior wykonuje napisy na plakacie, podział pracy 

zależy od Państwa, liczymy na uczciwe podejście do wykonania zadania.   

 

 

4. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej, najbardziej kreatywnej pracy 

przedstawiającej BEBOKA SUPER BOHATERA! Powinien on wyglądać tak jak sobie 

go uczestnicy wyobrażą (nie musi przybierać kształtu na wzór postaci beboka                     

z akwareli Grzegorza Chudego). PLAKAT oprócz postaci BEBOKA powinien zawierać 

jego imię oraz cechy super bohatera lub jego moce lub też inne atrybuty / informacje 

o nim – koncepcja artystyczna PLAKATU zależy od uczestników.  

 

 

5. Publikacja danych i wizerunków uczestników: Zgłoszenie udziału w konkursie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

organizacyjnych Teatru Trip oraz zgody na nieodpłatne prawo publikacji przesłanego 

przez uczestników zdjęcia pracy plastycznej oraz zdjęć z wizerunkiem nagrodzonych 

uczestników konkursu, które zostaną wykonane podczas wręczenia nagród,  do celów 

promocyjnych oraz  popularyzatorskich w materiałach promocyjnych, prasie, na stronie 

internetowej Teatrtrip – podróże ze sceną, na profilach społecznościowych Facebook, 

Instagramie.  

 

6. W celu wzięcia udziału w konkursie prosimy o:  

 

- wypełnienie zgłoszenia konkursowego a następnie przesłanie go w załączniku 

wraz z zdjęciem pracy konkursowej na adres ania@teatrtrip.pl z dopiskiem „Konkurs 

plastyczny – BEBOK SUPER BOHATER” do 17 stycznia  2022 roku 

 

- opublikowanie zdjęcia PLAKATU BEBOKA w komentarzu pod postem 

konkursowym na facebook’u Teatru Trip.  

 

Jeśli mieliby Państwo jakikolwiek problem z przesłaniem pliku prosimy o kontakt:  tel. 

503606301. Możliwe jest również przesłanie pliku za pomocą https://wetransfer.com/ 

(w wersji bezpłatnej).   

 

mailto:ania@teatrtrip.pl
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- PROSIMY RÓWNIEŻ ABY PRACE ZABRAĆ ZE SOBĄ 20 STYCZNIA NA 

SPEKTAKL BEBOKI DO PAŁACU MŁODZIEŻY W CELU ODDANIA ICH 

ORGANIZATOROWI. Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania 

autorowi należności finansowych. 

 

7. Prace powinny być podpisane imieniem oraz nazwiskiem twórców.  

 

8. Podział nagród pozostaje w gestii Jury, powołanego przez Organizatora. Werdykt Jury 

jest ostateczny i niepodważalny. Nagrody zostaną wręczone na scenie Pałacu 

Młodzieży w Katowicach po spektaklu BEBOKI dnia 20 stycznia 2022 roku 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 


