REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Kapelusze mają dusze, czyli portret kobiety wczoraj i dziś”

§1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:

1. Promocja szkoły, postaw społecznych, w oparciu o poszanowanie drugiego człowieka, z
uwzględnieniem kobiet, które odegrały znaczącą rolę w świecie np. nauki i kultury,
bądź poświęciły życie dla wyższych idei i stały się wzorem do naśladowania.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród młodzieży.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.
§2
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi
Dobrzyńskiej w Lipnie.
§3
Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie szkoły.
2. Prace przygotowane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.

3. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby
4.
5.

6.
7.
8.
9.

plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol, w formacie A3.
Konkurs plastyczny jest typem konkursu Foto-Art., co oznacza, że uczniowie mogą
również przygotować swoje prace w postaci zdjęć artystycznych.
Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Klasa
Prace powinny przedstawiać postać kobiety lub portret. Należy wybrać postać kobiety,
która odegrała znaczącą rolę w świecie np. nauki i kultury, bądź poświęciła życie
dla wyższych idei i stała się wzorem do naśladowania.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
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§4
Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać do 08 kwietnia 2014 r do nauczycieli – koordynatorów:
2.
3.
4.

5.

Romany Rozen, Anny Szajerskiej, Elżbiety Sitek, Anny Ślusarczyk
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
Fotografie i prace wykonane innymi technikami plastycznymi będę oceniane w osobnych
kategoriach.
Jury pod uwagę weźmie:
• umiejętność doboru tematu pracy,
• jakość wykonania,
• oryginalność.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej szkoły oraz podczas
„Kobiet Wysokich Lotów” 10 kwietnia 2014.
2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie przez nauczycieli koordynatorów.
3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej podczas „Kobiet
Wysokich Lotów”
§6
Nagrody
1. Przewidziane są dyplomy dla laureatów konkursu oraz nagroda rzeczowa dla zwycięscy.
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