KONKURS PLASTYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

„MÓJ DOM, MOJA OKOLICA”
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza uczniów
szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym, którego główną nagrodą są legitymacje szkolne.
Laureaci konkursu zatem, jeśli zechcą kształcić się w Liceum Plastycznym, nie będą musieli martwić się
o egzaminy wstępne.
W roku 2018 obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy uczcić tę
rocznicę pracami rysunkowymi i malarskimi uczniów, które będą związane z naszą ojczyzną - mogą one zatem
przedstawiać pejzaż miejski lub wiejski bądź piękno polskiej przyrody, jak też naszą codzienną rzeczywistość.
Ujęcie tematu może mieć charakter panoramiczny, pokazywać większą okolicę, lub kameralny, skupiać się na
najbliższym otoczeniu przedstawiającym własny dom i ulicę, gdzie mieszkacie.
Liczymy na Wasze emocjonalne zaangażowanie w realizację tematu i bardzo osobiste prace. Dlatego dajemy
dużą swobodę w wyborze techniki zarówno rysunkowej, jak i malarskiej. Pragniemy jednak zaznaczyć, że
patron naszej szkoły to mistrz w przedstawianiu polskiego krajobrazu. Po inspiracje odsyłamy zatem do dzieł
Leona Wyczółkowskiego – oryginały wielu z nich możecie zobaczyć w Muzeum Okręgowym im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Powodzenia!!!
Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych:
1. Uczniowie klas I i II gimnazjum.
2. Uczniowie III klasy gimnazjum.
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania zestawu prac wykonanych w formacie A3
połączonych ze sobą np. spinaczem. Z tyłu każdej pracy należy umieścić wyraźną pieczątkę szkoły lub
innej placówki wysyłającej pracę oraz imię, nazwisko, wiek autora i nazwisko nauczyciela.
W skład zestawu muszą wejść następujące prace:
Dla pierwszej grupy wiekowej:
- maksymalnie trzy prace na temat: ,,MÓJ DOM, MOJA OKOLICA”, narysowane z natury i wykonane
wybraną techniką rysunkową lub malarską.
Dla drugiej grupy wiekowej:
- studium martwej natury wykonane w technice rysunkowej,
- studium martwej natury wykonane w technice malarskiej,
- prace na temat: ,,MÓJ DOM, MOJA OKOLICA”– wykonane z natury wybraną techniką rysunkową lub
malarską (max.3 prace)
Prace należy nadsyłać do dnia 14 maja 2018 roku na adres szkoły.
Zestawy oceni profesjonalne jury powołane przez Dyrektora Szkoły w dniu 16 maja 2017 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami. O wynikach konkursu laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie.
Wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r., o godz.12:00 w Auli
Szkoły.
Prace nie będą odsyłane do autorów. Prace, które nie znajdą się na wystawie można odebrać do 23.06.2017r.
Zestawy, które nie spełniają wymogów regulaminu i nie zawierają wszystkich informacji, nie będą
oceniane przez komisję konkursową.
NAGRODY
Główną nagrodą dla uczniów klasy III gimnazjum jest zwolnienie z egzaminów praktycznych do Liceum
Plastycznego. Wszyscy nagrodzeni uczniowie w obydwu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
Uroczysty wernisaż wystawy konkursowej z wręczeniem nagród nastąpi w Auli szkoły 24 maja 2018 r..
Informacje o wynikach konkursu będą zamieszczone na stronie szkoły www.plastyk.bydgoszcz.pl
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych
osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę
na powyższe uczestnictwem w konkursie.

