REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA RYSUNEK MIESIĄCA
Umiejętność rysunku jest źródłem i istotą samego malarstwa, rzeźby i architektury
i wszelkiego przedstawienia podpadającego pod zmysły(...).
Rysownik, który stanie się panem tej umiejętności, ma w rękach skarb nieoszacowany.
Michał Anioł

Celem konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie jest
propagowanie idei rysunku, jako samodzielnej i pełnowartościowej wypowiedzi twórczej.
Rysunku, jako medium doskonale oddającego osobisty charakter rysownika – swobodę
gestu, indywidualną ekspresję prowadzenia kreski, oryginalność rozwiązań formalnych.
Sztuki rysunku, jako znakomitego sposobu notacji i dokumentacji natury o charakterze
naśladowczym, ukazującym biegłość i studyjny zmysł obserwacji.
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas OSSP, LP oraz słuchaczy PZSP.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę rysunkową w formacie 70x50 lub
100x70 cm wykonaną w danym miesiącu w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
szkolnych (dopuszczalna jest seria rysunków, zakomponowana na jednym formacie)
w dowolnej technice rysunkowej (ołówek, węgiel, sepia, sangwina, tusz, techniki mieszane)
oraz o dowolnej tematyce.
Przyjmowanie prac odbywać się będzie w okresie od października do czerwca danego roku
szkolnego. Prace z okresu danego miesiąca przyjmowane będą do pierwszego dnia
roboczego miesiąca następnego z wyłączeniem prac wykonanych w czerwcu, które należy
złożyć na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
Rysunek Miesiąca będzie prezentowany w miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym
do momentu wyboru kolejnego laureata nagrody.
Prace z przyklejoną kartą zgłoszeniową należy składać u swojego nauczyciela uczącego
rysunku i malarstwa lub prowadzącego kółko rysunkowe w Zespole Szkół Plastycznych
w Tarnowie. Prace nie spełniające kryteriów zawartych w regulaminie, dostarczone po
terminie lub bez dołączonej karty zgłoszenia nie będą kwalifikowane do udziału
w konkursie.
W konkursie przewidziana jest nagroda ufundowana przez Radę Rodziców przy Zespole
Szkół Plastycznych w Tarnowie w postaci bonu zakupowego do wykorzystania w sklepie
plastycznym na materiały lub narzędzia artystyczne.
Rysunki nagrodzone w Konkursie Rysunek Miesiąca przechodzą na własność organizatora
konkursu.
Na koniec roku szkolnego dopuszcza się również możliwość przyznania nagrody Rysunek
Roku wytypowanej spośród nagrodzonych w danym roku szkolnym Rysunków Miesiąca.
W skład jury konkursowego powoływanego przez wicedyrektora ds. artystycznych w celu
wyłonienia laureata Konkursu Rysunek Miesiąca wchodzić będą nauczyciele przedmiotów
artystycznych. Możliwy jest również udział w pracach jury przedstawiciela Rady Rodziców.

Karta zgłoszeniowa KONKURSU RYSUNEK MIESIĄCA
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela
Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości, we wszelkich informacjach związanych z konkursem
i wystawą, mojego imienia i nazwiska. Przenoszę nieodpłatnie wszelkie prawa majątkowe dotyczące pracy zgłoszonej na KONKURS RYSUNEK
MIESIĄCA na organizatora konkursu wraz z prawem korzystania na wszelkich polach eksploatacji w szczególności publikowania
i rozpowszechniania w celach promocyjnych, informacyjnych i podobnych oraz powielania dowolną techniką,.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się
z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika konkursu
(w wypadku uczestnika niepełnoletniego podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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