KONKURS PLASTYCZNY
„HORYZONTY POSTRZEGANIA - MOJE MIASTO, MOJE OTOCZENIE”

ORGANIZATOR: Liceum Plastyczne w Malborku.
TEMAT: Horyzonty postrzegania - Moje miasto, moje otoczenie.
CELE KONKURSU
1. Poszukiwanie różnych form wypowiedzi artystycznej.
2. Ukazanie talentów twórczych młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych Nr 2 w Malborku.
3. Promocja Szkoły.
4. Kreatywne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, ukazujące różne aspekty życia codziennego
w odniesieniu do twórczej postawy.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie Uczniowie ZSP Nr 2 w Malborku.
2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3, samodzielnie wykonane prace z każdej kategorii (pkt 7).
3. Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły najpóźniej do 11 kwietnia 2014 r.
5. Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. Praca powinna być oznaczona godłem. Do pracy prosimy dołączyć kopertę z takim samym godłem
zawierającą czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.
7. Prace będą oceniane w kategoriach: fotografia, grafika, malarstwo, rysunek, rzeźba.
8. Wymiary prac.
Fotografia - wymiar minimalny A4
Grafika - wymiar minimalny 7x7cm
Rysunek - wymiar od A2 do B1
Malarstwo - wymiar od A2 do B1
Rzeźba - maksymalny wymiar 50x50x50 cm
9. Prac nie należy oprawiać.
10. W konkursie nie mogą uczestniczyć prace wcześniej publikowane oraz wykonane podczas zajęć
lekcyjnych.
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11. Prace w złym stanie technicznym, zniszczone oraz niespełniające wymogów regulaminowych zostaną
zdyskwalifikowane.
NAGRODY
Nagrodą główną w każdej kategorii jest nagroda finansowa wartości 700zł i wyróżnienia.
Powołane przez organizatora niezależne jury wybierze zwycięskie prace w danej kategorii, a także przyzna nagrody,
wyróżnienia oraz dyplomy.
Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej z danej kategorii, jeżeli nadesłane prace nie będą
spełniały wystarczających walorów artystycznych.
TERMINY
Termin nadsyłania prac 11 kwiecień 2014 r.
Jury konkursowe zbierze się do 16 kwietnia 2014 r.
Wręczenie nagród odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku w trakcie Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego klas
maturalnych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13 poz. 883).
W przypadku osób nieletnich zgoda powinna być wyrażona pisemnie przez prawnych opiekunów tych osób.
Prace uczestników nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w materiałach
promocyjnych, środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej szkoły w celu informacji i promocji konkursu
oraz szkoły.
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KATA UCZESTNICTWA
Konkurs „Horyzonty postrzegania - Moje miasto, moje otoczenie.”

Godło
Nazwisko i imię autora pracy
Tytuł pracy
Wiek
Szkoła (nazwa szkoły)
Nauczyciel prowadzący
e-mail uczestnika
Podpis uczestnika
/ prawnego opiekuna*
*w przypadku osoby nieletniej
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