Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„PRZEDZIWNY OGRÓD”
Pojęcie ogrodu wpisane jest trwale w dzieje tradycji literackiej i artystycznej. Ogród stanowi
miejsce wyjątkowe, przepełnione symboliką i marzeniami. Jawi się jako kraina szczęścia,
pełna roślinności. Miejsce spokoju i harmonii, gdzie człowiek spotyka się z naturą…

Cele konkursu:

- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody
- wykonanie prac malarskich lub rysunkowych, których motywem przewodnim będzie ogród w
różnorodnych aspektach
- rozwijanie inwencji twórczej
- szukanie odpowiednich środków wyrazu

- poszerzanie doświadczeń plastycznych
- promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu gminy Zabierzów
- wymiana doświadczeń uczniów szkół z terenu gminy Zabierzów i prezentacja dokonań w
zakresie sztuk plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1

Pracę płaską należy wykonać techniką plastyczną np.: rysunek, malarstwo, grafika, akwarela,
pastela, collage.

2

Format pracy: A3

3

Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie

4

Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa,
nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)

5

Pracę należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów,
ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79

6

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2015 r., Informacja o rozdaniu nagród zostanie
rozesłana do szkół drogą elektroniczną, wyniki pojawią się na stronie internetowej
sckipgz.zabierzow.org.pl. Planowane rozdanie nagród po 11 maja 2015 r.

7

Komisja konkursowa dokona oceny prac w 4 kategoriach:
szkoła podstawowa klasa „0”-I
szkoła podstawowa klasa II-III
szkoła podstawowa klasa IV-VI
gimnazjum klasa I-III

8. Kryteria oceny:
- pomysłowość
- walory artystyczne
- samodzielność

W przypadku małej ilości prac organizator zastrzega sobie zmianę podziału kategorii

Uwagi organizacyjne:
1. Prace nie będą zwracane.
2. Prace mogą być przez organizatora popularyzowane w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie
internetowej oraz eksponowane na wystawach.
3. Prosimy nie oprawiać prac.
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

6. Zgłoszenie prac do projektu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości
na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
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