Regulamin konkursu plastycznego
„ZE ŚW. FRANCISZKIEM DOCENIAMY PIĘKNO STWORZONEGO ŚWIATA”

1. Cele konkursu:


Kształtowanie umiejętności wyrażania w sztuce piękna świata stworzonego przez Boga.

 Zaprezentowanie twórczości młodych artystów na forum dolnośląskim.
2. Tematy do wyboru:
Proszę wyrazić swoją wiedzę, myśli i uczucia związane z pięknem świata na jeden z dwóch
zaproponowanych poniżej tematów…
„ Czyńcie ziemię sobie poddaną”

-

- „ Pochwalony bądź, Panie... - plastyczne interpretacje „Pieśni Słonecznej”
Św. Franciszka. z Asyżu.

3. Kategorie wiekowe uczestników:


gimnazjum;

 szkoła ponadgimnazjalna.
4. Organizacja konkursu:
Konkurs będzie przebiegać dwuetapowo (etap szkolny i finałowy ).
Na etapie szkolnym, który powinien odbyć się w terminie 17.03. - 06.03.2015 roku,
nauczyciel prowadzący wybiera trzy prace z danej kategorii wiekowej.
Termin nadsyłania prac do Legnicy upływa 13 marca 2015 roku.
Prace prosimy kierować na adres: mgr Beata Dzierżyk, Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica,
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20 marca 2015 roku na stronie internetowej
szkoły organizującej konkurs.
Laureaci zostaną zaproszeni na Galę finałową z rozdaniem nagród - 27 marca 2015 roku.

5. Wymagania dotyczące prac:
-

-

uczestnicy wykonują pracę plastyczną na jeden temat spośród dwóch zaproponowanych
przez Organizatorów;
wykonując pracę można wykorzystać wszelkie środki artystyczne: farby, kredki, pastele,
tusz, węgiel itp.;
technika prac dowolna: różnego rodzaju grafiki, rysunek, malarstwo, collage, witraż,
wydzieranka;

-

pracę należy wykonać samodzielnie i indywidualnie;

-

praca musi być twórcza, dotychczas niepublikowana i nienagradzana na innych konkursach
plastycznych;
każda szkoła może przesłać tylko trzy prace wyłonione w etapie szkolnym w danej kategorii
wiekowej;

-

-

format prac plastycznych A4 lub A3;
prace powinny być bez oprawy w passe-partout;
każda praca powinna mieć przyklejoną na odwrocie kartę zgłoszenia, podaną niżej

Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. Złożone na
konkurs prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przyklejenie na odwrocie pracy
konkursowej:

Imię i nazwisko
autora

Klasa Pieczęć podłużna szkoły Który temat prezentuje praca?
Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego

6. Pozostałe informacje:
W sprawach nieobjętych regulaminem w czasie trwania konkursu decyduje Komisja
Konkursowa.

