ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
UL. RACŁAWICKA 9

im. WŁADYSŁAWA

75 - 620 KOSZALIN

HASIORA

TEL: 094 342 59 57

REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE
RYSUNKU I MALARSTWA KLAS MŁODSZYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
wrzesień-październik 2017

ORGANIZATORZY

Organizatorami Ogólnopolskiego Biennale są:
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zespół Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora w Koszalinie

PATRONAT

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Prezydent Miasta Koszalina
Starosta Powiatu Koszalińskiego

CELE

Celem konkursu jest aktywizacja uczniów i pedagogów średnich szkół plastycznych. Konkurs ma umożliwić porównanie
wyników pracy dydaktycznej, wymianę doświadczeń między nauczycielami oraz zachęcić do doskonalenia umiejętności
artystycznych i zawodowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas: I i II liceów plastycznych oraz I, II, III i IV ogólnokształcących szkół sztuk
pięknych. Poszczególne szkoły wybierają 10 rysunków (maksymalny format B1) i 10 prac malarskich (maksymalna
przekątna 1,5 m).
Prace powinny być wykonane w ostatnich dwóch latach szkolnych.
Każda praca powinna być zaopatrzona w metrykę zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko autora, klasa;
- tytuł pracy, technika, rok powstania;
- imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca powstała;
- pełna nazwa i adres szkoły.

PRZEBIEG

Przebieg konkursu jest dwuetapowy. Pierwszy etap wewnątrzszkolny, przeprowadzony przez Szkolną Komisję
Konkursową, która dokonuje wyboru prac do etapu ogólnopolskiego.
Drugi etap ogólnopolski przeprowadzony będzie przez Zespół Szkół Plastycznych im Wł. Hasiora w Koszalinie.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa Biennale powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie, na podstawie propozycji przedstawionych przez Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych (bezpośredniego
organizatora) w składzie:
- 4 profesorów z uczelni akademickich,
- komisarz konkursu z ramienia ZSP Koszalin (bez prawa głosu)
Komisja Konkursowa Biennale dokona oceny prac, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:
- rysunek
- malarstwo
Ponadto Komisja wybierze prace na wystawę pokonkursową.
O ilości przyznanych nagród i wyróżnień decyduje Komisja Konkursowa Biennale.

TERMINY

TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO II ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO – DO 23 CZERWCA 2017 r.
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej – październik 2017 r.
Organizatorzy proszą o odpowiednio wcześniejsze przeprowadzenie oceny i wyboru prac przez Szkolne Komisje oraz
przesłanie ich w wyznaczonym terminie na adres ZSP Koszalin. Ponadto organizatorzy proszą o odpowiednie
przygotowanie, zabezpieczenie i właściwy opis wysyłanych prac. Odsyłanie wszystkich prac nastąpi w styczniu - lutym
2018 r. na koszt odbiorcy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów oraz publikacji
nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych lub innych bez uiszczania autorom honorariów.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego
wykorzystania prac.
Prace należy przesłać na adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA HASIORA UL. RACŁAWICKA 9
75 - 620 KOSZALIN
tel: 094 342 59 57 e-mail: zspkoszalin@tlen.pl
Wszelkie informacje można uzyskać pod w/w nr tel. oraz na stronie Szkoły pod adresem: www.plastyk.koszalin.pl

