Regulamin XVIII edycji
Powiatowego Konkursu Plastycznego

I.

Cele konkursu:
 rozwijanie zainteresowań plastycznych młodzieży uczącej się w szkołach
podstawowych,
 wypracowanie wśród młodzieży artystycznego spojrzenia na świat,
 skłanianie młodzieży do poszukiwań twórczego kreowania rzeczywistości,
 zainteresowanie młodzieży artystycznymi kierunkami kształcenia
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. St. Wyspiańskiego
w Tomaszowie Maz.

II.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
im. St. Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strefowa 3.
 Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Tomaszowski
Pan Mariusz Węgrzynowski
 Przewodnią myślą konkursu jest życie i twórczość impresjonistów
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie siódmych i ósmych klas szkół
podstawowych w powiecie tomaszowskim i powiatach ościennych.

III.
IV.

Organizacja konkursu
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach;
 projekt stylizacji postaci,
 projekt malarski.

2.

Przebieg konkursu:
Uczniowie indywidualnie, wykonują dowolną techniką na papierze formatu A4 lub A3,
co najmniej jedną pracę plastyczną w wybranej przez siebie kategorii (projekt stylizacji
postaci lub projekt malarski). Konkurs składa się z trzech etapów:


I etap (szkolny) – eliminacje szkolne – wybór najciekawszych prac w
poszczególnych szkołach podstawowych i przesłanie ich do organizatora do
12.04.2021 (liczba prac z danej szkoły jest dowolna; od każdego ucznia może być
więcej niż jedna praca),

3.



II etap (ocena prac) – jury konkursowe oceni nadesłane prace plastyczne, wyłoni
laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj swój świat” i zaprosi
laureatów do siedziby organizatora na ostateczne ogłoszenie wyników konkursu



III etap (finał) – ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie laureatom dyplomów
i nagród rzeczowych.

Tematyka wykonywanych prac plastycznych:
Kategoria – projekt stylizacji postaci
Polega na wykonaniu projektu przedstawiającego ciekawą stylizację postaci (w stylu
nawiązującym do sztuki impresjonistów – w projekcie należy uwzględnić: ubiór,
fryzurę i dodatki) w dowolnej technice na papierze formatu A4 lub A3.
Kategoria – projekt malarski
Polega na wykonaniu projekt malarskiego pejzażu inspirowanego twórczością
impresjonistów, na papierze formatu A4 lub A3 w dowolnie wybranej technice
malarskiej.
***
Prosimy o przesłanie wybranych prac wraz z listą uczestników, określoną kategorią,
imieniem i nazwiskiem opiekuna oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku w terminie do 12 kwietnia 2021 r. na adres organizatora konkursu:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Strefowa 3
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
z dopiskiem
„Zaprojektuj swój świat”
Prace te będą ocenione przez konkursowe Jury oraz zostaną zaprezentowane
w trakcie finału.

4.

Organizacja III etapu – finału połączonego z wręczeniem nagród.
III etap konkursu odbędzie się na terenie siedziby organizatora dnia 23.04.2021r.
w godzinach 1300 – 1330 z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk,
maseczki, zachowanie dystansu między uczestnikami).

V.

Terminarz konkursu:
Ogłoszenie konkursu – marzec 2021 r.
I etap (szkolny) – eliminacje szkolne – wybór najciekawszych prac i przesłanie ich do
organizatora do 12.04.2021,
II etap (ocena prac) – jury konkursowe oceni nadesłane prace plastyczne i wyłoni
laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj swój świat”.
Do 16.04.2021r. zostanie przekazana informacja do szkół podstawowych o laureatach
konkursu i zgłoszeniu się uczniów oraz ich opiekunów do siedziby organizatora na
ostateczne ogłoszenie wyników konkursu
III etap (finał) – ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj
swój świat” (rozdanie laureatom dyplomów i nagród rzeczowych) - 23 kwietnia 2021 r.
godz. 1300 – 1330

VI.

Nagrody:
Autorom najciekawszych prac Jury konkursowe przyzna atrakcyjne nagrody.

VII.

Dodatkowe informacje:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych i publikację wizerunku przez uczestnika i opiekuna
wg. załączonej klauzuli informacyjnej.
2. Każdą pracę należy na odwrocie opisać: nazwą kategorii, imieniem i nazwiskiem
ucznia, imieniem i nazwiskiem opiekuna, nazwą i adresem szkoły.
3. Do przesyłanych prac prosimy załączyć imienną listę uczestników konkursu, nazwę
kategorii, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę i adres szkoły.
4. Do III etapu konkursu – finału, zapraszamy nagrodzonych uczestników z danej szkoły,
którzy odpowiednio wcześniej zostaną poinformowani przez organizatorów konkursu.
5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w ZSP Nr 6
w Tomaszowie Maz. tel. (44) 723-77-19 oraz na stronie internetowej szkoły
www.zsp6tom.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

Dyrektor szkoły
i organizatorzy konkursu

