Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
TEMAT:

Gdyby Jezus narodził się dzisiaj...

ORGANIZATORZY: Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest możliwość konfrontacji postaw artystycznych dzieci i młodzieży szkolnej, promowanie własnej wizji
plastycznej inspirowanej wydarzeniami z życia Kościoła.
Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na istotę przesłania Bożego Narodzenia we współczesnym świecie.
Poniżej załączamy wiersz księdza Jana Twardowskiego, który może stać się punktem wyjścia do podjęcia tematu.

W kropki zielone
ksiądz Jan Twardowski

Nie malujcie Matki Bożej w stajence betlejemskiej
stale tylko na niebiesko i różowo
z niebieskimi oczami
ni to ni owo
Tyle było wtedy w Betlejem złotego nieba
aniołów białych w oknie
pstrokatych pastuszków za progiem
Założę się, że ktoś świece zapalił
przed brązowym żłóbkiem
jak czerwoną lampkę przed Bogiem
Osiołek podskakiwał na czarnych kopytkach
wół seplenił w fioletowym cieniu
święty Józef rudych proroków kąpał
w srebrnym strumieniu
- Nim Ci Mamusiu - myślał Jezus kupią koronę
lepiej Ci w zwykłej szarej bluzce
w kropki zielone

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. oraz Domów Kultury.
•Technika: prace mogą być wykonane w dowolnej technice artystycznej (malarstwo, rysunek, techniki kolażowe,
techniki graficzne).
Format prac : min A3, max 50/70 cm

• Każda szkoła może zaproponować maksymalnie 20 prac.
• Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.
• prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Autorom
• prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora
Prace zostaną poddane ocenie Jury -artystom plastykom, nauczycielom w Katolickim Liceum Plastycznym w
Nowym Sączu. Jury podczas obrad dokona oceny prac zarówno pod względem jakości artystycznej, samodzielności
wykonania, kreatywnego ujęcia tematu.
NAGRODY:
Nagrody w postaci cennych, profesjonalnych materiałów plastycznych zostaną przyznane w trzech kategoriach:
1.Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
2.Uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych
3. Uczniowie szkół gimnazjalnych
W każdej kategorii zostanie przyznane:





I miejsce –sztalugi oraz materiały plastyczne
II miejsce – podobrazia i materiały plastyczne
III miejsce- materiały plastyczne
jedno wyróżnienie – materiały plastyczne

Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród i wyróżnień w porozumieniu z Jury.
• Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem szkoły zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową oraz otrzymają
zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród.

CZAS I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC:
Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu upływa 11 grudnia.
Decyduje data stempla pocztowego.
Adres:
Katolickie Liceum Plastyczne
Plac Kolegiacki 2,
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
• Prace można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Koszt wysyłki prac pokrywa szkoła biorąca udział w Konkursie.
• Każda praca powinna opisana na odwrocie w następujący sposób: Tytuł pracy, Imię, Nazwisko, Szkoła (pełne
brzmienie nazwy szkoły oraz adres), klasa, nauczyciel prowadzący
• Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia szkoły.
• 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. tel. 18 449 06 90/92, e-mail: frassati.zsk@gmail.com

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 przenoszą 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.)

Formularz zgłoszeniowy szkoły do konkursu plastycznego:
„Gdyby Jezus narodził się dzisiaj...”
DANE SZKOŁY:
PEŁNA NAZWA SZKOŁY:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
TELEFON:
MAIL:
OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWACH KONKURSU:
TELEFON DO OSOBY KONTAKTOWEJ W SPRAWIE KONKURSU:
Lista prac zgłoszonych do konkursu(Imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technika wykonania, klasa, nauczyciel
prowadzący)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

