Regulamin międzynarodowego konkursu
Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce
„"Niepodległość = Wolność"
I.

Organizator
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
Konkurs wpisany jest w kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez
szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

II.

O konkursie

Niepodległość – niezależność państwa od formalnego wpływu innych jednostek politycznych.
Wybrane akty odzyskania niepodległości upamiętniane są jako święta narodowe, np.:
11 listopada (Święto Niepodległości) – rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości



w 1918 roku
4 lipca (Dzień Niepodległości) – rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów



Zjednoczonych w 1776 roku
W 2018 roku przypada rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po 123 latach zaborów ziem polskich przez Rosję, Prusy i
Austrię w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Nie tylko nasz kraj
przeżywał tak wspaniałe i donośne chwile. Wiele krajów w Europie i na
Świecie odzyskiwało swoją suwerenność i niepodległość. Prawdziwa wolność
dla jednostki ludzkiej i jej ojczyzny jest pojęciem i odczuciem zrozumiałym w
aspekcie

międzynarodowym

dla

każdego.

Uczcijmy

to

wydarzenie

najważniejsze dla nas i naszych krajów. "Niepodległość = Wolność".
III.

Cel konkursu

Promowanie idei tolerancji i walki z uprzedzeniami, niechęcią, dezaprobatą, ksenofobią
i niewiedzą. Nieznajomość kultury, tradycji, obrzędu, religii czy języka innych narodów,
społeczności lub grup umacnia stereotypy i wpływa na ksenofobiczne postawy
i zachowania.
IV.

Zasady uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół plastycznych stopnia średniego.

Warunki konkursu dla szkół średnich:
1. Prace będą oceniane w kategoriach:
 rysunek,
 malarstwo,
 grafika warsztatowa,
 fotografia,
plakat
2. Rozmiary prac:
 rysunek i malarstwo - minimalny format A3,
 grafika warsztatowa, fotografia - minimalny format A3,
 plakat – format minimalny A3,
Każda praca ma być opatrzona informacją zawierającą dane: imię i nazwisko autora,
wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, dane dotyczące pracy (tytuł i technika) oraz imię
i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. ( Załącznik Karta zgłoszenia uczestnictwa).
Warunki ogólne:
a) Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu.
b) Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace.
c) Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą odsyłane i przechodzą na własność
organizatora konkursu. Inne prace będą odsyłane na prośbę i koszt uczestników
konkursu.
V.

Prace należy przesłać na adres:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego, ul. Gandhiego
14, 91-112, Łódź

VI.
VII.
VIII.

Termin nadsyłania prac: 23.02.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2018
Oceny prac oraz podziału nagród dokona komisja konkursowa powołana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której skład wejdą osoby
profesjonalnie związane ze środowiskami artystycznymi.

IX.
X.

Decyzja jury jest ostateczna.
Wyniki

konkursu

www.plastyklodz.pl

będą

opublikowane

na

stronie

Internetowej

szkoły

XI.

Prace

zakwalifikowane

przez

jury

zostaną

zaprezentowane

na

wystawie

pokonkursowej.
XII.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Komisarz Konkursu
piotr_izydorczyk@wp.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa dla uczniów szkół średnich.
Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce"
"Wolność = Niepodległość"
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI
LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ.
Imię i nazwisko autora
Klasa
Wiek
Nazwa i adres szkoły

Tytuł pracy
Kategoria
Imię i nazwisko
nauczyciela
prowadzącego
Adres e-mail autora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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. 926, z późn. zm.);
…………………………………………………
(data i podpis autora)

