
Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach

Os. im. gen. Władysława Sikorskiego 52

44-240 Żory

tel. 601165548

e-mail: plastykzory@wp.pl

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

Jesienne nastroje 

Regulamin konkursu

Zapraszamy  do  udziału  w  czwartej  już  edycji  konkursu  plastycznego  pt.: „Jesienne

nastroje”. Konkurs jest dedykowany dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  województwa

śląskiego.

W tym roku chcemy szczególnie spojrzeć na piękno otaczającej nas przyrody, by oddać  jej

szczególny,  niepowtarzalny  jesienny  klimat.  Zachęcamy  więc  do  wędrówek  i  spacerów

ze  szkicownikiem  po  znanych  Wam  okolicach,  przystrojonych  w  jesienne  barwy.  Czasem tak

niewiele  trzeba,  by  zacząć  tworzyć.  Być  może  inspiracją  do  tworzenia  będzie  widok  drzew

przystrojonych  w  barwy  jesieni,  czy  też  pejzaż  z  jego  kolorytem,  zapachem,  dźwiękiem,

wzbudzający szczególny jesienny nastrój.

 Szukajcie własnych motywów, udajcie się po pomysły do ogrodu, nad stawy, do lasu. A

może zapach suszonych grzybów w spiżarni wzbudzi wspomnienia rodzinnych wędrówek po lesie.

A może, tak zwyczajnie, zechcecie wyrazić swoje oryginalne jesienne nastroje, gdy za oknem pada

deszcz  i  z  drzew  spadają  złote  liście?  Może  okaże  się,  że  kolorowy kubek  z  gorącą  herbatą

przypomni  o  Waszej  ostatniej  przygodzie..  Zapraszamy  do  twórczej  przygody  w  tworzeniu

jesiennych obrazów. 
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Cele konkursu:

1.Kształtowanie wrażliwości dzieci i młodzieży na piękno otaczającego świata..

2.Popularyzacja malarstwa jako wartości estetycznej tworzonej plamą barwną.

3. Prezentacja zróżnicowanych form ekspresji plastycznej autorów prac.

4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych wśród  dzieci i młodzieży.

Warunki konkursu:

1.  Do  udziału  w  konkursie  Organizatorzy  zapraszają  uczniów  klas  I-III  oraz  IV  -  VIII  szkół

podstawowych  województwa śląskiego  Z każdej szkoły można nadesłać maksymalnie 5 prac.

2. Prace nadesłane na konkurs powinny być opatrzone w metryczkę z tyłu pracy zwierającą imię,

nazwisko,  wiek  oraz  e-mail  ucznia/rodzica/opiekuna  prawnego,  imię  i  nazwisko  nauczyciela

prowadzącego, pieczątkę szkoły.

Każdy uczeń może dostarczyć 1 pracę (praca samodzielna, indywidualna).

3.  Na  konkurs  przyjmowane  będą  prace  wykonane  w  wymienionych  technikach  malarskich:

tempera, akwarela, farby plakatowe, akrylowe, kolaż. Format pracy: A4 lub A3.

4. Ocena prac odbywa się z udziałem jury, które przyzna nagrody.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do upowszechniania nadesłanych prac w mass mediach

oraz wykonania dokumentacji w celach promocyjnych.

Termin:

22. 11. 2019 r.

1. Termin przyjmowania prac do 22. 11. 2019 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

2. W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

3. Prace należy dostarczyć na adres:

Liceum Sztuk Plastycznych

Os. im. gen. Władysława Sikorskiego 52

44-240 Żory

z dopiskiem:  Konkurs plastyczny
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4. Uczniowie, których prace zostaną wybrane, otrzymają drogą mailową informację o wyłonieniu

poszczególnych miejsc i przyznaniu nagród.

Nagrody:

Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac, w każdej kategorii wyłoni I, II, III

miejsce, a także przyzna wyróżnienia.

Nagrodzeni  uczniowie  otrzymają  dyplom  oraz  profesjonalne  materiały  plastyczne,  wspierające

rozwój w dziedzinie sztuk plastycznych.

Postanowienia dodatkowe:

1.  Organizator  powołuje  jury,  w  skład  którego  wchodzą  artyści  oraz  nauczyciele  szkół

artystycznych.

2. Prace konkursowe (wraz z metryczką) nadesłane pocztą bądź dostarczone do sekretariatu Liceum

Sztuk Plastycznych, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zawierać

wypełnione oświadczenie. Prace nie spełniające regulaminu nie będą rozpatrywane.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w trakcie transportu.

4. Prace nagrodzone i wyróżnione pozostaną do dyspozycji organizatora

5. Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową na adres:

plastykzory@wp.pl



OŚWIADCZENIE

……………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia)

………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………………………………………………………………………….

(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

……………………………………………………………………………………………………….

(adres e-mail)

Oświadczam, że 

1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym ucznia/uczennicy………………………………………...
2.Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego organizowanego przez:
Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach

Os. gen. Władysława Sikorskiego 52

44-240 Żory

i  wyrażam zgodę na  udział  mojego  dziecka  w w/w konkursie  zgodnie  z  Regulaminem.  Wyrażam również  zgodę

na opublikowanie pracy plastycznej bez ograniczeń w celach promocyjnych.

3.  Ponadto  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka/  podopiecznego przez  Liceum Sztuk

Plastycznych  w  Żorach,  publikację  wizerunku  mojego  dziecka/podopiecznego  na  stronie  szkoły  -  Organizatora

konkursu  malarskiego  „Jesienne  nastroje”. zgodnie  z  Rozporządzeniem  PE  

i  RE  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  

z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych   dla potrzeb Konkursu, w tym

podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu

oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.   

4. Jednocześnie oświadczam, iż zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie.               .

Zostałem/-łam również  poinformowany/-na  o tym, iż  przysługuje mi  możliwość  jej  wycofania  w każdym czasie;

że dane zbierane są przez Liceum Sztuk Plastycznych,  os. gen. Władysława Sikorskiego 52, 44-240 Żory,    o celu ich

zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania  oraz  że dane te nie będą udostępniane

innym podmiotom.

5. Oświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby,

mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalniam Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach

od odpowiedzialności za takie naruszenie.

………………………………………………….

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)



METRYCZKA

pieczęć szkoły

.………………………………….

Imię i nazwisko Uczestnika…………………………………………………………………………..

wiek………………………………………………………………………………………………….

e-mail nauczyciela…………………………………………………………………………………...

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego…………………………………………………………

METRYCZKA

pieczęć szkoły

.………………………………….

Imię i nazwisko Uczestnika…………………………………………………………………………...

wiek……………………………………………………………………………………………………

e-mail nauczyciela……………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego…………………………………………………………...

METRYCZKA

pieczęć szkoły

.………………………………….

Imię i nazwisko Uczestnika………………………………………………………………………...

wiek…………………………………………………………………………………………………

e-mail nauczyciela………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego………………………………………………………...


