Bolesław Barbacki – portrecista natury.
Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Bolesław Barbacki – portrecista natury ” ma na celu konfrontację różnych
form plastycznej wypowiedzi, młodzieży w wieku od 12 do 16 lat. Adresowany jest przede wszystkim do utalentowanych
artystycznie uczniów gimnazjów oraz starszych klas szkół podstawowych. Konkurs ma zwrócić uwagę na postać
wybitnego artysty malarza, pedagoga, reżysera i działacza społecznego z Nowego Sącza. Celem konkursu jest
popularyzowanie dorobku wybitnego artysty wśród młodzieży oraz promowania twórczej postawy artystycznej wobec
otaczającej rzeczywistości. Konkurs umożliwia również konfrontację artystyczną młodzieży, która chciałaby w przyszłości
rozwijać swój talent artystyczny w profesjonalnej szkole artystycznej.
Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do refleksji nad zagadnieniem plastycznym związanym ze studium
z natury, takimi jak portret, pejzaż i martwa natura. Prace konkursowe można realizować w dziedzinach takich jak
rysunek, malarstwo, grafika i rzeźba, które w swojej formie plastycznej reprezentują powyżej wyszczególnione tematy.

ORGANIZATORZY: Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
● Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz starszych klas szkół podstawowych z całej Polski
w wieku od 12 do 16 lat, innych gimnazjów województwa małopolskiego oraz Domów Kultury.
● Technika: prace mogą być wykonane w technice artystycznej malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba.
Format prac płaskich: min A3, max 100/70 cm
Format prac przestrzennych: min 15/10/10 cm, max 60/60/60cm
● Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne oraz zbiorowe. Każda placówka może zaproponować maksymalnie 20
prac. Każdy uczestnik może zaproponować max 3 prace.
● Na konkurs mogą być nadesłane prace uczniów nie nagradzane na innych konkursach artystycznych.
● Nadesłane prace będą na prośbę i koszt autora zwracane drogą pocztową po zakończeniu wystawy
konkursowej.
● Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora.
Prace zostaną poddane ocenie profesjonalnego Jury w skład którego wchodzą profesorowie Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie oraz artyści plastycy, nauczyciele w Katolickim Liceum Plastycznym w Nowym Sączu. Jury podczas
obrad dokona oceny prac zarówno pod względem jakości artystycznej, oryginalności ujęcia tematu oraz dojrzałości
wypowiedzi artystycznej. Jury dokona wyboru prac nagrodzonych oraz prac zakwalifikowanych do wystawy
konkursowej.
Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem szkoły zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową oraz otrzymają
zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród. Wernisaż nagrodzonych prac będzie połączony z koncertem
Ogólnokształcącej Katolickiej Szkoły Muzycznej II st. w Nowym Sączu oraz z wernisażem prac uczniów Katolickiego
Liceum Plastycznego.
NAGRODY:
Grand Prix – zwolnienie z płatności czesnego podczas nauki w Katolickim Liceum Plastycznym w Nowym Sączu, cenne
materiały plastyczne (sztalugi, farby, itp.)
I miejsca – zwolnienie z płatności czesnego podczas 2 lat nauki w Katolickim Liceum Plastycznym w Nowym Sączu,
nagrody rzeczowe w postaci sztalugi i innych materiałów plastycznych
II miejsca zwolnienie z płatności czesnego podczas 1 roku nauki w Katolickim Liceum Plastycznym w Nowym Sączu
i sztaluga
III miejsca – nagroda rzeczowa w postaci sztalugi i materiałów plastycznych.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród i wyróżnień w porozumieniu z Jury.

CZAS I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC:
Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do KLP w Nowym Sączu upływa 25 kwietnia. Decyduje data stempla
pocztowego.
Adres:
Katolickie Liceum Plastyczne
Plac Kolegiacki 2,
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY – Bolesław Barbacki.
• Prace można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Koszt wysyłki prac pokrywa placówka biorąca udział w
Konkursie.
• Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: drukowanymi literami: tytuł pracy, imię,
nazwisko, wiek, klasa, nauczyciel prowadzący , szkoła/placówka (pełne brzmienie nazwy szkoły/placówki oraz adres,
adres mailowy, numer telefonu).
• Wraz z pracami należy dostarczyć w kopercie wypełnione formularze zgody każdego uczestnika na udział w Konkursie
podpisany ręcznie przez Rodziców/Prawnych Opiekunów niepełnoletnich Uczestników
Konkursu.
• Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia szkoły/placówki
• Wzór formularza oraz karty zgłoszenia szkoły znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną dostarczonych prac. Prace wyraźnie uszkodzone
w trakcie transportu nie wezmą udziału w Konkursie.
• Aktualności dotyczące konkursu oraz jego wyniki zostaną opublikowane na internetowej stronie Organizatora:
www.frassati.edu.pl w zakładce Konkursy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub u komisarza konkursu.
Dane kontaktowe Katolickiego Liceum Plastycznego: tel. 18 449 06 90/92, e-mail: frassati.zsk@gmail.com
Komisarz konkursu: Justyna Smoleń tel. 694517639

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Dostarczając prace na Konkurs, Uczestnik Konkursu tym samym oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie
narusza ona żadnych praw osób trzecich, praw osobistych, autorskich oraz pokrewnych.
• Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu i/lub jego Prawni Opiekunowie nieodpłatnie przenoszę na
Organizatora prawa autorskie do pracy, do celów promocyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. Organizator Konkursu
zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach informacji o Konkursie oraz reprodukcji pracy.
• Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik tym samym wyraża
zgodę na publikowanie danych osobowych Autora w materiałach dotyczących Konkursu.
• Wszystkie sporne kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
• Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
• Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator (Ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r.)

.

Zgoda Rodziców/Prawnych Opiekunów Uczestnika Konkursu:
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem Rodzicem/Opiekunem Prawnym w Konkursie
organizowanym przez Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu.
Informuję, że zapoznałem/a się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

Data i miejsce:
........................................................
………………………………………………………………

Formularz zgłoszeniowy szkoły do konkursu plastycznego:
„Bolesław Barbacki – portrecista natury.”
DANE SZKOŁY:
PEŁNA NAZWA SZKOŁY/Placówki:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
TELEFON:
MAIL:
OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWACH KONKURSU:
TELEFON DO OSOBY KONTAKTOWEJ W SPRAWIE KONKURSU:
Lista prac (Imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technika wykonania, klasa, wiek, nauczyciel prowadzący)
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