
 
Młodzieżowa nagroda artystyczna 

Jugendkunstpreis Erkner 2018 

 
Szczegóły dotyczące konkursu Jugendkunstpreis 2018 

 

Za co jest rozpisana nagroda? 

Za wyniki pracy artystycznej ostatnich dwóch lat. Mogą to np. być: 

 

w kategorii  Sztuki plastyczne i stosowane 

- grafiki, obrazy wykonane najróżniejszą techniką, 

- prace wykonane w najróżniejszych materiałach (drewno, szkło, papier, tekstylia...) 

- grafika użytkowa, sztuka użytkowa (także wzornictwo przemysłowe) 

- zdjęcia 

- prace plastyczne, ceramika... 

 

Uwaga: Nie zapomnieć o podaniu tytułu pracy oraz techniki, jaką została wykonana, 

obrazy oprawić, prace dobrze zapakować 

 

w kategorii Muzyka 

- własne kompozycje z tekstem lub bez 

- interpretacje tytułów wszelkich kierunków muzycznych, instrumentalne bądź śpiew, 

solo, duet, grupa... 

 

Uwaga: pojedynczy tytuł/ nagranie nie powinno przekraczać 5 min., przesłać demo 

(CD lub CD-Rom, które odczyta Windows) 

 

w kategorii Literatura 

- możliwe są wszelkie formy literackie, a więc wiersze, krótkie opowiadania, 

reportaże, glosy, scenki teatralne... 

 

Temat nie jest podany 

Uwaga: Pojedyncza praca nie powinna obejmować więcej niż 5 stron druku.  

 

PRACA MUSI BYĆ PRZYGOTOWANA W JĘZYKU NIMIECKIM! 

 

Kto może wziąć udział w konkursie?  

Wszyscy w wieku od 14 do 26 lat, którzy chętnie udzielają się artystycznie (rysują, 

malują, śpiewają, komponują, grają na instrumencie, piszą, fotografują...)  



 
 

We wszystkich kategoriach nie ma tematu nadrzędnego. 

 

ALE:  

 

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. 

 

Niemcy powinni w szczególności poświęcić uwagę dziedzictwu kultury budowlanej. 

 

Dlatego ogłaszamy  w związku z tą tematyką nagrodę specjalną i jesteśmy bardzo 

ciekawi Waszych prac.  

 

Zadania:  

 

1. Przedstaw na przykładzie z Twojego otoczenia (lub innego miejsca) znaczenie 

dziedzictwa kulturowego. 

 

2. Podejmujesz gości z zagranicy. Jaki zabytek kultury chciałbyś im pokazać. 

Uzasadnij swój wybór! 

 

3. Wakacje w jednym z krajów europejskich. Jaki zabytek kultury wywarł na 

Tobie wrażenie i dlaczego? 

 

4. Zabytki kultury mogłyby opowiedzieć niejedną historię.  Pozwól, by jakiś 

zabytek opowiedział na temat swojego powstania, pielęgnacji i walki o jego 

utrzymanie itp.  

 

5. Stwórz podwójną stronę z  gazety z informacjami, zdjęciami, zagadkami, grami 

itd. (arkuszem odpowiedzi) na temat dziedzictwa kulturowego! (możliwa 

również prezentacja komputerowa). 

 

6. Stwórz quiz lub jakąś grę edukacyjną, grę w kart  na temat „Europejskie 

Dziedzictwo Kulturowe” (możliwa również prezentacja komputerowa).  

 

Oczywiście na temat problematyki „Dziedzictwa kulturowego” możesz przygotować 

jakąś pracę plastyczną czy literacką (lub kombinację) również na inny niż 

zaproponowane tutaj tematy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakie są nagrody? 

- prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych 

(14 –18 lat) i (19 –26 lat) 

 

W każdej grupie wiekowej i każdej kategorii są trzy nagrody(100, 200, 300 €) 

Możliwe są wyróżnienia w wysokości 50 –75 €. 

Dla grup przewidziana jest nagroda nawet do 500 €. 

Ponadto jury ma prawo przyznania nagród specjalnych.  

 

- Rozdanie nagród nastąpi 16 listopada 2018 r. o godz. 18:00 w Ratuszu Miasta 

Erkner. 

- Laureaci zostaną pisemnie zaproszeni. 

  

Co trzeba zrobić, aby uczestniczyć w konkursie? 

- Pracę konkursową dostarczyć najpóźniej do 22 września 2018 r. 

 

Pocztą:  Stadt Erkner 

Postfach 1113  

15531 Erkner 

Hasło: Jugendkunstpreis 

 

Osobiście   w piątek  21.09.2018, g. 13.00 -16.00  

lub  w sobotę, 22.09.2018, g. 11.00 -17.00  

 
do Ratusza Miasta Erkner / Rathaus Erkner 

Friedrichsstr. 6 –8 

15537 Erkner  

 

Prace ponadto można od teraz oddawać osobiście lub pocztą na adres: 

 
Sigrid Riedel 

Am Kurpark 8a 

15537 Erkner  

Tel.: 0049/33623538 

 

- wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o samodzielnym wykonaniu 

pracy (do ściągnięcia na stronie www.kunstfreunde-erkner.de). 

Istnieje również możliwość wypełnienia formularza podczas osobistego oddawania 

pracy 

 

Czy można startować w kilku kategoriach? 

-Tak, we wszystkich 3 kategoriach do 3 prac 

 

Kto jeszcze ma jakieś pytania 

Telefonicznie:  0049/3362 3538 

E-Mail:   info@kunstfreunde-erkner.de  

 

http://www.kunstfreunde-erkner.de/
mailto:info@kunstfreunde-erkner.de


2018 jkp Jugendkunstpreis  

Erkner 
 
 

Grupa wiekowa    Kategorie: 
14 do 26 lat 

 Sztuki plastyczne   
Nagrody:   i stosowane 

100 do 500 Euro 

 Muzyka 
Rozdanie nagród: 
16 listopada 2018 

o godz. 18:00      • Literatura          

w Ratuszu Erkner 
 
 

K o n k u r s  2 0 1 8  
 
Dalsze informacje 
oraz warunki uczestnictwa na stronie 
www.kunstfreunde-erkner.de 

 
 


