
 
Karina Gamoń Autorka książeczek „Szpitalny Domek” oraz „Fabryka w ciele tyka” 

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
do udziału w konkursie plastycznym pn. 

Ilustracja do książki „Gdzie zmysły prysły” 

 
Patronat honorowy nad konkursem objęli: 

Mieczysław Uryga Starosta Limanowski 
Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego 

 
Na dzieci czekają dwie nagrody specjalne 

ufundowane przez Mieczysława Urygę Starostę Limanowskiego  
oraz Marcina Radziętę Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej, 

jak również nagrody książkowe od Kariny Gamoń dla Autorów wyróżnionych prac,  
których rysunki zostaną umieszczone w książce. 

 
 

Cel konkursu: 
1. Oswojenie dzieci ze szpitalem. 
2. Zapoznanie dzieci z tematyką medyczną i dotyczącą ciała ludzkiego.  
3. Rozbudzenie twórczości i kreatywności dziecka. 
4. Rozwijanie zdolności dziecka. 
5. Budowanie zainteresowanie dziecka na utwory literackie. 

 
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
 
Tematem prac plastycznych są ludzkie zmysły, które przybierają postaci ludzkie i mają różne 
przygody. Zmysły chowają się przed ludzkim ciałem, żeby sprawdzić jak sobie bez nich 
poradzi. Pan Ucho ma zapalenie ucha, Pan Język zjada zepsute jedzenie a Pan Paluszek 
zapomina zawiadomić o tym, że odczuwa zimno.  
 
Zmysły w bajce to: 
Panie Oczy 
Pan Ucho 
Pan Język 
Pan Paluszek 
Pan Nos 
 
Regulamin: 

1. Technika wykonywanych prac: dowolna. 
2.  Praca wykonana indywidualnie. 
3. Każda praca powinna zawierać dane osobowe, adres i telefon opiekuna 
4. Prace należy przesłać na adres; Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia 

Bożego ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa z dopiskiem ”  Konkurs Plastyczny - 
Ilustracja do książki „Gdzie zmysły prysły” lub dostarczyć osobiście do dnia 31.03.2022 
r. do godz. 14.00. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie na uroczystej promocji książki „Gdzie zmysły 



prysły”. 
6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Szpitala Powiatowego w Limanowej,  

Powiatu Limanowskiego  i stronie Szpitalny domek /Karina Gamoń-strona autorska. 
7. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostaną zaproszone na uroczyste 

wręczenie dyplomów i nagród. W przypadku braku takiej możliwości nagrody zostaną 
wysłane pocztą a powiadomienie nastąpi telefonicznie. 

8. Do wygrania, Nagroda specjalna - niespodzianka od Pana Mieczysława Urygi Starosty 
Limanowskiego, nagroda specjalna -niespodzianka od Pana Marcina Radzięty 
Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej. Główną nagrodą od Pani Kariny 
Gamoń będzie umieszczenie w całości lub we fragmentach rysunków osób 
wyróżnionych, w  książce „Gdzie zmysły prysły”.  Dla wszystkich dzieci przewidziane są 
dyplomy i drobne upominki. 

9. Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury. 
10. Zgłoszenie ilustracji do konkursu jest zgodą na publikację i dysponowanie rysunkami 

po konkursie. 
 
Wszelkie informacje i regulamin dostępne na stronie www.powiat.limanowski.pl 
www.szpitallimanowa.pl oraz  Szpitalny domek/Karina Gamoń-strona autorska. 
 
Serdecznie zapraszamy! 

 
  

http://www.powiat.limanowski.pl/
http://www.szpitallimanowa.pl/

