
                                                  IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Techniczny

                             „Interpretacje i inspiracje sztuką romantyzmu”

                            „ PEJZAŻ NIEPOKORNYCH SERC, DUSZ I
WYOBRAŹNI”

 Organizator  :

 Stowarzyszenie „Dominus”  w Rudzie Śląskiej

 Patronat

   Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

 Cel:
1. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, inspirowanej dorobkiem artystycznym 

            romantyzmu/ muzyka, literatura, malarstwo, patriotyczne wydarzenia historyczne

2. Kształtowanie pozawerbalnych form komunikacji ze światem i emocjonalnej niezależności  

            w wyrażaniu siebie i świata

3. Uwrażliwianie na piękno rodzimej natury

4. Budzenie zainteresowania literaturą największych polskich wieszczów i kompozytorów

5. Rozwijanie zainteresowania polską historią i zrywami narodowo wolnościowymi

      3.  Rozwijanie wyobraźni,  subiektywnego i indywidualnego postrzegania świata i zjawisk

      4.  Stwarzanie sytuacji do przeżywania własnych doświadczeń twórczych i estetycznych

      5.  Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych poprzez działania plastyczne w różnych 

                 materiałach, technikach i formach

Warunki konkursu:

1. Uczestnicy:

  Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych:

                      I Kategoria wiekowa- uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej;

                     II Kategoria wiekowa – uczniowie klas II i  III gimnazjum;

                    III Kategoria wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 



2. Tematyka prac konkursowych

Tematyka   prac  dowolna(  inspirowana  dorobkiem  epoki  romantyzmu:  np.  tematyka  pejzażowa,

monumentalizm  krajobrazu,  tajemniczość,  potęga  i  żywiołowość  natury,  fantastyka  i  baśniowość,

ludowość  i  elementy  narodowe,  wewnętrzne  stany  człowieka,  wielkie  postaci  historyczne,  sceny

batalistyczne  a  także  tematy  inspirowane  literaturą  wielkich,  polskich  wieszczów  narodowych

(Mickiewicz,  Słowacki,  Norwid)   a  także  kompozytorów  (np.  Chopin,  Liszt,  Czajkowski,  Grieg,

Moniuszko)

 technika dowolna: rysunek, malarstwo , grafika, fotografia, formy przestrzenne, ceramika ,rzeźba);

 format dowolny;

 każdy uczestnik może wykonać od 1 do 3 prac, ale wykonanych różnymi technikami

 każda praca winna zawierać opis: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły/ placówki,

imię i nazwisko opiekuna, telefon/fax, e-mail placówki;

 zgodę pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna o treści zamieszczonej w załączniku;

 prace nie podlegają zwrotowi

3. Termin składania prac:
             Wykonane prace należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne

dotarcie przesyłki do dnia  15  maja 2018 roku na adres:  Stowarzyszenie „Dominus”, 41-700 Ruda

Śląska,  ul. Magazynowa 35a 

4. Ocena i wystawa pokonkursowa prac:

 Jury powołane przez organizatora konkursu dokona oceny nadesłanych prac, wyłaniając 3 Laureatów

w każdej z kategorii oraz zdobywców I, II i III miejsca w każdej z kategorii

 Prace przechodzą na własność organizatora konkursu

 Uczestnicy  przesyłając  prace  na  konkurs  akceptują  regulamin  oraz  wyrażają  zgodę  na  bezpłatną

publikację swoich prac dla celów związanych z konkursem oraz wystawą pokonkursową

 O przyznaniu nagród Laureaci oraz zdobywcy I, II i III miejsc zostaną powiadomieni telefonicznie

i drogą e-mailową 18 maja 2018 r.

  Laureaci zostaną powiadomieni  o uroczystości wręczenia nagród i otwarcia wystawy, która odbędzie

się  w dniu  22  maja 2018 roku

 W  razie  niejasności  związanych  z  regulaminem  konkursu  lub  innych  pytań,  prosimy  o  kontakt

telefoniczny z panią Małgorzatą Młynarską pod nr 502547689

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

                                                                                                             



                                                                                                            załącznik do regulaminu konkursu

                                                                                                                        Stowarzyszenie „Dominus”   
                                                                                                                       41-700 Ruda Śląska                 
                                                                                                                       ul. Magazynowa 35a
                                                                                                                       Tel./Fax 32 2481271                
                                                                                                                       email: stow.dominus@wp.pl

  ZGŁOSZENIE PRAC
                                       DO IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

O ZŁOTĄ MASKĘ

„Interpretacje i inspiracje sztuką romantyzmu”

„ PEJZAŻ NIEPOKORNYCH SERC, DUSZ I WYOBRAŹNI”

Lp. Imię i nazwisko autora
pracy

Tytuł pracy Nazwa 
szkoły

Klasa Imię
i nazwisko
opiekuna

Telefon
 kontaktowy

e-mail

Zgoda na udział w Konkursie

                               Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika

konkursu)………………………………………………………przez  Organizatora  dla  celów

organizacyjnych  i  promocyjnych(umieszczenie  w  dokumentacji  Konkursu,  w  mediach,  na  stronach

internetowych),  publikację  zgłoszonej  pracy  w  całości  lub  w  części  w  mediach  drukowanych

i elektronicznych oraz na przekazanie jej na cel charytatywny wskazany przez Organizatora

                                                                                          …………………………………………………..

Podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna


