VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być...”:
„Płynie Wisła, płynie…”
Regulamin
Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
Cele Konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej poprzez wykonanie
prac, zgodnych z tematyką konkursu w szeroko rozumianym kontekście: miejsca, ludzie,
zwierzęta, pejzaże, legendy, tradycje etc...
2. Zachęcanie uczniów zdolnych, ambitnych do wypowiedzi w dyscyplinach plastycznych.
3. Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności.
4. Wymiana doświadczeń uczniów różnych szkół oraz nauczycieli plastyki, konfrontacja
dokonań w zakresie sztuk plastycznych.
Przebieg Konkursu:
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
„Maluch” – uczniowie I, II i III klas szkół podstawowych,
„Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych,
„Nastolatek” – uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów.
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy
plastycznej w formacie A-3 dowolną techniką (farbami akwarelowymi, plakatowymi,
pastelami olejnymi, wyklejanej z kolorowego papieru czy materiału itp.).
Uwaga: prace niespełniające kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane w Konkursie.
I etap konkursu – szkolny
Nauczyciel plastyki danej szkoły przeprowadza eliminacje szkolne do Konkursu i dostarcza
na adres ZSP w Tarnowie prace uczniów w danej kategorii wiekowej oraz zgłoszenie do
konkursu. Każdy uczeń może przedstawić nie więcej niż jedną pracę.
Na odwrocie każdej pracy muszą znaleźć się następujące informacje:
- pełna nazwa oraz adres szkoły
- numer telefonu szkoły
- e-mail szkoły
- imię i nazwisko autora
- klasa
- kategoria („Maluch”, „Młodzik”, „Nastolatek”)
- tytuł pracy albo źródło inspiracji
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Opis prac powinien być wykonany w formie wydrukowanej metryczki lub wyraźnie zapisany
drukowanymi literami. Prace opisane inaczej nie będą uczestniczyć w konkursie.
Prace można dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą nieoprawione w nieprzekraczalnym
terminie do 12.01.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem:
Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być...”
na adres:
Zespół Szkół Plastycznych
ul. Westwalewicza 6
33-100 Tarnów

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora ZSP. Decyzje jury będą
ostateczne.
Komisja Konkursowa zbierze się w terminie do 19.01.2018r. i wybierze najlepsze prace
zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.
Każda szkoła, która weźmie udział w konkursie, otrzyma listę osób zakwalifikowanych do
drugiego etapu. Wyniki I etapu konkursu zostaną również zamieszczone na stronie
internetowej Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.
II etap konkursu
Drugi etap konkursu odbędzie się dnia 06.02.2018r. w Zespole Szkół Plastycznych
w Tarnowie. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii będą uczestniczyć w bezpłatnych,
czterogodzinnych warsztatach, podczas których pod kierunkiem artystów – nauczycieli
Zespołu Szkół Plastycznych wykonają pracę zgodną z tematyką konkursu. Materiały na
warsztaty zostaną zapewnione przez organizatora.
W czasie trwania warsztatów dla uczniów, nauczyciele – opiekunowie zostaną zaproszeni do
udziału w seminarium oraz warsztatach, prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół
Plastycznych w Tarnowie.
Po zakończeniu warsztatów, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w poszczególnych
kategoriach.
UWAGA!!! Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu nastąpi dnia 02.03.2018r.
podczas uroczystego wernisażu w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie.
Rozdanie dyplomów i nagród poprzedzone będzie zwiedzaniem szkoły, między innymi:
pracowni rysunku i malarstwa, rzeźby, projektowania graficznego, aranżacji wnętrz,
meblarstwa artystycznego, podstaw projektowania, fotografii i filmu, tkaniny artystycznej
i renowacji mebli oraz renowacji elementów architektury.
W każdej kategorii za I, II i III miejsce zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Uczestnicy II-go etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wszystkie nadesłane na Konkurs prace należy odebrać w terminie do 22.06.2018r.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. z 2016r., poz. 922).
Rodzice uczniów biorących udział w Konkursie Plastycznym „Dzieckiem być...” proszeni są
o uzupełnienie załącznika numer 2 (Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego autora pracy
plastycznej).

Terminarz Konkursu
Termin nadsyłania prac konkursowych: 12.01.2018
Termin rozstrzygnięcia I etapu konkursu: do 19.01.2018
Termin II etapu konkursu: 06.02.2018
Przewidywany termin rozstrzygnięcia II etapu konkursu, spotkania laureatów, wręczenia
nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: 02.03.2018

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zsp.tarnow.pl i jest jedynym
dokumentem określającym jego zasady.
Pytania dotyczące Konkursu
konkursy@zsp.tarnow.pl
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należy

kierować

drogą

elektroniczną
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Załącznik nr 1
UCZESTNICY ZGŁOSZENI DO I ETAPU VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „DZIECKIEM BYĆ...”: „PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE…”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
Pełna nazwa oraz adres szkoły
Numer telefonu szkoły
e-mail szkoły

Kategoria: „Maluch” – uczniowie I, II i III klas szkół podstawowych
Imię i nazwisko autora pracy

Klas
a

Tytuł pracy

Imię i nazwisko
prowadzącego

nauczyciela

Kategoria: „Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych
Imię i nazwisko autora pracy

Klas
a

Tytuł pracy

Imię i nazwisko
prowadzącego

nauczyciela

Kategoria: „Nastolatek” – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz gimnazjów
Imię i nazwisko autora pracy

Klas
a

Tytuł pracy

Imię i nazwisko
prowadzącego

nauczyciela

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE RODZICA /OPIEKUNA/ AUTORA PRACY PLASTYCZNEJ
(należy przykleić na odwrocie pracy)

OŚWIADCZENIE
1) Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka – drukowanymi literami)

2) Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu VI Międzyszkolnego
Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być...”: „Płynie Wisła, płynie…” organizowanego przez
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka.
3) Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.,
poz. 922) oraz na przetwarzanie jego wizerunku w mediach.
4) Wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie
autorskich praw majątkowych do pracy złożonej w w/w konkursie przez w/w osobę, w tym jej
opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, wszystkich pól
eksploatacji określonych Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz. 666);
5) Oświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób
trzecich.

____________________
(miejscowość, data)

________________________
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

6) Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikowanie wizerunku na potrzeby organizacji
i
promowania Konkursu przez Organizatora i Patronatów Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)]

____________________
(miejscowość, data)

________________________
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

