REGULAMIN

ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE
WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ, STAROSTWO POWIATOWE
W RAWICZU, MIEJSKIE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LESZNIE, MUZEUM ZIEMI
RAWICKIEJ, DOM KULTURY W RAWICZU
PATRONAT HONOROWY: AKADEKIA SZTUK PIĘKNYCH im. EUGENIUSZA GEPPERTA WE
WROCŁAWIU
Temat: „PORTRET RODZINNY W SZAROŚCI”
Zapraszamy do udziału w już 17 edycji naszego konkursu z cyklu KOLORY SZAROŚCI.
Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych. W tym roku spróbujcie
przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując,
fotografując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętym zagadnieniem rodziny, tej
najbliższej jak i wielopokoleniowej posługując się bogactwem tylko czerni, szarości i bieli.
Nie używamy koloru! Stwórzcie pracę pod tytułem „Portret rodzinny w szarości”. Być może
właśnie poprzez wykonanie rysunku czy fotografii utrwalimy nasze najważniejsze chwile,
sceny z jej życia, tworząc jej portret. W związku z obserwowanym narastającym w ostatnim
czasie atakiem na instytucję rodziny wykonajmy pracę ukazującą jej wartość jaką za sobą
niesie. Rodzina, oczywiście ta dobrze funkcjonująca zapewnia nam miłowanie,
wychowanie, opiekę, wykształcenie i przeżycie. W niej się pojawiamy, rośniemy
dojrzewamy i z niej wychodzimy stwarzając nową.

Cele konkursu:
- popularyzacja technik plastycznych,
- sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań,
- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych
twórców,
- kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury,
- rozwój talentów plastycznych,
Kategorie wiekowe:

a) 5- 8 lat
b) 9- 12
c) 13- 15
d) 16-18
Technika płaska:
- rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego
typu, węglem lub suchy pastel - powinien być utrwalony),
- malarstwo,
- grafika (warsztatowa, komputerowa),
- fotografia,
- collage.
(UWAGA! WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE W CZERNI, BIELI LUB SZAROŚCI, UŻYCIE
NAWET NAJMNIEJSZYCH ODCIENI INNYCH KOLORÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ)
Format: A4 (21 x 29.7 cm), A3 (29.7 x 42 cm), A2 (42 x 59.4 cm), A1(59.4 x 84.1 cm).
- przyjmujemy tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych
płaskich podłożach plastycznych).
- prosimy nie oprawiać prac,
- prace wykonane w technikach pastelu suchego i węgla prosimy utrwalić,
- prosimy nie rolować (zwijać) prac,
- prosimy przyklejać zgody z tyłu do prac.
Warunki uczestnictwa:
- jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac,

- udział w konkursie mogą brać osoby indywidualne lub podopieczni szkół oraz instytucji
kultury,
- prace niezgodne z wymogami konkursu nie zostaną dopuszczone do konkursu,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac
i reprodukowania w celach promocyjnych,
- organizatorzy nie zwracają prac!
- nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną
lub zostaną przekazane jako upominki dla partnerów i sponsorów konkursu,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
- osoba której przyznana zostanie główna nagroda GRAND PRIX zobowiązana jest do
przyjazdu i odbioru nagrody w określonym terminie!

Każda praca musi zawierać opis według wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika, wiek, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, opiekun,
placówka.

Imię i nazwisko
uczestnika

Wiek Adres
Telefon
szkoły/placówki/zamieszkania kontaktowy

Adres email

Każda praca powinna mieć przyklejone na trwałe na odwrocie OŚWIADCZENIE
wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.

Prace należy nadsyłać na adres:
KONKURS PLASTYCZNY – PORTRET RODZINNY W SZAROŚCI
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. JANUSZA KORCZAKA W RAWICZU
UL. PRZYJEMSKIEGO 35
63-900 RAWICZ
Kontakt:
tel.(065) 546 5480
e-mail: biblioteka-gim-sierakowo@wp.pl
www.sp6.rawicz.pl

https://www.facebook.com/Portret-rodzinny-w-szaro%C5%9Bci-17Og%C3%B3lnopolski-Konkurs-Plastyczny-Rawicz-2022-154042875197666
Jury:
W skład Jury wejdą profesjonalni artyści, instruktorzy i nauczyciele plastyki. Komisja
wybierze około 40 nagród i wyróżnień oraz wyłoni około 100 prac (honorowych wyróżnień),
które stanowić będą wystawę pokonkursową, której otwarcie odbędzie się podczas
uroczystego wręczenia nagród. Jury pozostawia się prawo innej kolejności nagradzania.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych
telefonów kontaktowych).
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz facebooku:

www.sp6.rawicz.pl
https://www.facebook.com/Portret-rodzinny-w-szaro%C5%9Bci-17Og%C3%B3lnopolski-Konkurs-Plastyczny-Rawicz-2022-154042875197666
Terminy:
11.03.2022 - ostateczny termin nadsyłania prac (Uwaga! Liczy się termin otrzymania pracy
przez organizatora, a nie data stempla pocztowego).
Kwiecień 2022 – Posiedzenie komisji konkursowej.
29 kwietnia 2022 o godzinie 13.00 - Ogłoszenie wyników na oficjalnych stronach
podanych w podpunkcie – kontakt.
maj/czerwiec 2022 - otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Zastrzegamy, że termin
otwarcia wystawy może ulec zmianie (o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród
powiadomieni zostaną laureaci i osoby wyróżnione telefonicznie). Informacja taka
znajdzie się również na oficjalnych stronach podanych w podpunkcie – kontakt.

Konkursie Plastycznym „Portret rodzinny w szarości ” 2022

