Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie
zaprasza uczniów do udziału
w Powiatowym Konkursie Plastycznym
„Świat wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego”

Temat pracy związany jest z realizacją projektu dotyczącego życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
W 2017 roku obchodzimy 110 rocznicę śmierci Artysty.
Proponujemy uczniom klas IV - VI zmierzenie się z tematem dotyczącym artystycznej działalności naszego
utalentowanego polskiego malarza, grafika i architekta. Wspaniałe pastele Wyspiańskiego niech staną się
dla Was natchnieniem do stworzenia wyjątkowych prac plastycznych inspirowanych światem wyobraźni
Stanisława Wyspiańskiego.

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Orkana 95/109
42-200 Częstochowa
mgr Mirosława Wtorkowska, mgr Justyna Depta

1. CELE KONKURSU
- rozwijanie zdolności artystycznych i wyobraźni uczniów
- doskonalenie umiejętności tworzenia w różnych technikach plastycznych
- rozbudzanie zainteresowań życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego
2. KATEGORIE WIEKOWE
- Klasy 4 - 6
Prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez ucznia.
3. TECHNIKA WYKONANIA PRAC:
- pastel sucha
- pastel olejna
- format A3
4. SPOSÓB OPISU PRACY:
Każda praca powinna być opatrzona metryczką (umieszczoną z tyłu pracy) z następującymi
informacjami:


TYTUŁ PRACY………………………………………………………….



IMIĘ I NAZWISKO AUTORA............................................................



WIEK AUTORA………………………………………………………….



NAZWA I ADRES SZKOŁY..........................................................…
…………………………………………………………………………….



TELEFON SZKOŁY………………………….………………………….



IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA………………………………………..

5. Prace należy dostarczyć do dnia 05 stycznia 2018 roku na adres organizatora podany
w regulaminie.
6. Ocena prac:
Prace zostaną ocenione przez powołane przez organizatorów jury. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
i dyplomy. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 996, z późn. zm.); Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami w celu ich ekspozycji na wystawach pokonkursowych.
Prace przechodzą na własność organizatora.

7. Nagrodzenie laureatów nastąpi w styczniu w ramach podsumowania Szkolnego Projektu
Edukacyjnego. Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni i zaproszeni telefoniczne.

Zapraszamy do udziału w konkursie

