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Zaproszenie do udziału w międzynarodowym konkursie 

artystycznym i multimedialnym 

‘’Saint Stanisław Kostka the Mountain Climbing for Faith” 

(św. Stanisław Kostka – górska wspinaczka po wiarę) 

 

 

Święto św. Stanisława Kostki, polskiego świętego jezuity, obchodzimy na całym 

świecie w dniu 13 listopada. W tym szczególnym dniu mamy wyjątkowe 

zaproszenie dla wszystkich członków globalnej jezuickiej społeczności.  

 

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów w Krakowie ma zaszczyt zaprosić 

wszystkich uczniów i studentów ze szkół i uniwersytetów jezuickich z całego świata do wzięcia 

udziału w konkursie artystycznym i multimedialnym pod tytułem: 

‘’Saint Stanisław Kostka  the Mountain Climbing for Faith” 

13.11.2018 - 28.02.2019 

 

 

Zasady konkursu: 

 

1. Uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich dostępnych technik artystycznych, takich jak: 

malowanie, rysowanie, grafika i multimedia, takie jak krótki klip, fotografia. 

 

Wielkość prac nie jest ograniczona, ale dla prac plastycznych zalecamy format A4 lub A3, ze 

względu na koszty wysyłki pocztą. 
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2. Poniższe informacje należy podać na odwrocie każdego utworu lub w wiadomości e-mail, gdy 

praca zostanie utworzona w formie cyfrowej: 

 imię i nazwisko twórcy, 

 pełna nazwa szkoły jezuickiej lub uniwersytetu, 

 zastosowana technika, 

 rok stworzenia. 

 

3. Prace należy przesyłać na następujący adres: 

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki 

ul. Spółdzielców 5 

30-682 Kraków 

POLSKA 

 

4. Wszystkie prace w formie cyfrowej prosimy przesyłać na adres: 

 marcincziomer@gmail.com 

 

5. Okres przyjmowania oryginalnych prac kończy się w dniu 28 lutego 2019 r. (data doręczenia 

pracy do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów w Krakowie). 

 

6. Nadesłane prace pozostaną własnością Kostki Publicznego Liceum Ogólnokształcące Jezuitów 

im. św. Stanisława Kostki i nie będą zwracane autorom. 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub zniszczenie któregokolwiek  

z utworów podczas transportu. 

 

8. Prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Kostce Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie, na stronie internetowej 

szkoły oraz na portalu internetowym Jezuitów dla szkół: "Educate Magis". 

 

9. Zgłoszenie do konkursu stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 


