Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
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ETAP SZKOLNY

Organizatorami konkursu ogólnopolskiego są:
senatorowie RP, którzy
zadeklarowali jego przeprowadzenie w swoim okręgu wyborczym, Kancelaria
Senatu .
Partnerami konkursu są kuratoria oświaty poszczególnych województw.
Senatorowie organizujący konkurs mogą wskazać lokalnych patronów medialnych
konkursu.
Etap szkolny konkursu organizują : ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.
KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE
oraz
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W
DYNOWIE.

Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych w Dynowie.
Cele konkursu
 rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych
wśród młodzieży,
 popularyzacja wiedzy i świadomości o godle jako jednym z
najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do
czasów współczesnych,
 propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
 motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i
artystycznych,
 rozwijanie kreatywności młodzieży w zakresie technik sztuki
plastycznej,
 zaangażowanie nauczycieli i młodzieży w propagowanie pozytywnego
wzorca nowoczesnego patriotyzmu.
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Przebieg konkursu
Konkurs ma charakter 3-etapowy:
 etap szkolny : do 14 grudnia 2017 r. uczniowie przygotowują prace
zgodną z tematem konkursu, spośród których szkolna komisja konkursowa
wybierze i nagrodzi 3, następnie prześle je do okręgowej komisji
konkursowej;
 etap okręgowy : do 25 marca 2018 r. okręgowa komisja konkursowa
dokona oceny prac, wyłaniając najlepszą
i prześle ją do Centrum
Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu do 5 kwietnia 2018 r.,
 etap ogólnopolski : do 20 kwietnia 2018 r.
Centralna Komisja
Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców.
Praca konkursowa
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 temat pracy – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania
państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych;
prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku
dla godła państwowego;
 rozmiar – praca powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40
do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
 forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz,
grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
 materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
 praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
 udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach
plastycznych, wystawach itp.
Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących
kryteriów oceny:
 zgodność pracy z tematem konkursu,
 oryginalność/kreatywność,
 walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 14 grudnia 2017 r. Na
odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka: dane autora i nauczyciela, pod
kierunkiem którego została wykonana.
Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody dla 3 najlepszych prac.
Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21 grudnia 2017 r.
Nagrodzone prace zostaną przekazane na etap okręgowy.
Osoby odpowiedzialne : p. Beata Irzyk i p. Halina Ryba.

