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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POEZJA STANISŁAWA HARLI W OBRAZACH”
1. Postanowienia ogólne
Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z terenu Gminy PRZECŁAW.
 Hasło konkursu: „POEZJA STANISŁAWA HARLI W OBRAZACH”
 Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu oraz Biblioteka Szkolna Zespołu
Szkół w Przecławiu
 Urząd Miejski w Przecławiu –Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

2. Cel konkursu






upowszechnianie twórczości Stanisława Harli w środowisku lokalnym,
inspirowanie młodzieży ze środowiska lokalnego do wyrażenia wizji własnego świata,
uwzględniającej najbliższe, szeroko rozumiane otoczenie,
odkrywanie młodych talentów malarskich (plastycznych) wśród młodzieży ze środowisk,
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz wspieranie ich rozwoju artystycznego,
prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych, estetycznych.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Przecław.
4. Zakres tematyczny
Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do twórczości poety Stanisława Harli. Wiersze
tego poety zawarte zostały w załączniku nr 1 Regulaminu. Uczestnik konkursu powinien w świecie
poezji lokalnego poety odnaleźć i uchwycić piękno oraz przetworzyć go w sposób indywidualny i
niepowtarzalny w formie pracy plastycznej.
5. Zasady uczestnictwa
 Format prac:, A3,A4, grafika: format dowolny;
 Techniki płaskie na papierze (bez materiałów sypkich ! )
Prace zawierające gotowe elementy, niewykonane własnoręcznie przez autora typu: plastelina,
modelina, cekiny, guziki, koraliki, serwetki, bibuły, muszelki, kasza, ryż –nie będą oceniane!
 Techniki: malarskie, rysunkowe (pastele, akwarele, pisaki), techniki mieszane itp., techniki
graficzne(grafika tylko warsztatowa) oprócz grafiki komputerowej;
 Prace nie muszą być oprawione
 Prace nie mogą być nadesłane lub dostarczone w rulonach.
 Prace zniszczone oraz niespełniające warunków określonych w regulaminie –nie będą
podlegały ocenie jury!
 Nie ma ograniczenia liczby prac z jednej placówki, ale każdy autor wykonuje po jednej pracy;
 Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie:
-imię i nazwisko autora pracy,
-wiek autora
-adres szkoły, telefon kontaktowy
-imię i nazwisko nauczyciela,
-do pracy powinien być dołączony tekst lub fragment ilustrowanego wiersza wraz z tytułem,
na trwale przytwierdzony na odwrocie pracy plastycznej ( proszę nie zszywać i nie spinać
spinaczami !)
 Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością organizatora;



6. Terminy i miejsce
Sposób przekazania prac:
- osobiście lub przesyłką na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu lub
Biblioteka szkolna ZS Przecław, ul. Zielona 39a, 39-320 Przecław
 termin składania prac plastycznych, mija 4 stycznia 2017r.
 Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników na stronach internetowych GBP w
Przecławiu oraz Biblioteki Szkolnej ZS w Przecławiu nastąpi 9 stycznia 2017 roku.
7. Ocena i kryteria oceny






 Prace oceniać będzie Komisja Oceniająca, którą powołuje Organizator.
 Zadaniem Komisji Oceniającej będzie wyłonienie zwycięzców konkursu.
 Kryteriami oceny prac konkursowych będą:
trafność doboru tematu pracy,
oryginalność, pomysłowość,
estetyka wykonania pracy,
walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

8. Etapy konkursu
 I etap – spośród nadesłanych prac Komisja Oceniająca zakwalifikuje 25 prac do drugiego
etapu.
 II etap – odbędzie się w Zespole Szkół w Przecławiu w dniu 12 stycznia 2017 roku o
godzinie 9:30. Uczestnicy II etapu wezmą udział w warsztatach plastycznych, podczas
których będą mieli za zadanie namalować obraz ilustrujący słowa: Zastanawia mnie ta
droga… Bo to jedna z naszych dróg.
 Każdy uczestnik biorący udział w II etapie wybiera sam technikę wykonania pracy.
Uczestnicy warsztatów plastycznych przynoszą ze sobą swoje materiały plastyczne ( kredki,
mazaki, farby, pojemnik na wodę, blok itp.)
 Z II etapu Komisja Oceniająca wybierze 15 prac, które zostaną wydrukowane w publikacji.
Tomik zostanie wydany w formacie 32 strony, w tym 12 stron w kolorze wraz z utworami
Gminnego Konkursu Poetyckiego im. S.Harli.
9. Nagrody
 15 osób wyłonionych podczas II etapu weźmie także udział w Plenerze Malarskim w
Zaborczu, 6 maja 2017 roku, zorganizowanym podczas Pikniku Literackiego,
 3 osoby, które wybierze Komisja Oceniajacą, otrzyma nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 Pozostali uczestnicy Pleneru Malarskiego także zostaną nagrodzeni dyplomami oraz
drobnymi upominkami.
 Zarówno prace nagrodzone, jak i wyróżnione zostaną zaprezentowane podczas wystawy w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Przecławiu.
10. Informacja
 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na
rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późniejszymi
zmianami), oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez
Organizatora oraz do zamieszczenia w Internecie.
 Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez
niego
instytucja
wyrażają
zgodę
na
opublikowanie
jego
nazwiska
w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora.

Zał. nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego „POEZJA STANISŁAWA HARLI W OBRAZACH”

ZGODA RODZICÓW(OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „POEZJA STANISŁAWA HARLI W OBRAZACH”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………
(wiek)

………………………………………….
(klasa)

…………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)

w Gminnym Konkursie Plastycznym „POEZJA STANISŁAWA HARLI W OBRAZACH”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego
dziecka (imienia nazwiska, klasy, i nazwy szkoły, wieku oraz wizerunku) w celach wynikających
z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych Dz.U. z 2014 poz. 1182.
I.

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje
dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatorów konkursu oraz w innych
formach utrwaleń.

„Zostałem poinformowany, że administratorem danych mojego dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna Przecław
ul. Zielona 39a oraz Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Przecławiu ul. Zielona 39a., posiadam prawo do treści
danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne”.

………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość i data
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

Zał. nr 2 do Regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego „POEZJA STANISŁAWA HARLI W OBRAZACH”

Karta zgłoszenia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym „POEZJA STANISŁAWA
HARLI W OBRAZACH”

Uwaga:
Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia nie wezmą udziału w
konkursie.
Imię i nazwisko
Numer telefonu (kontaktowy)
E-mail
Nazwa szkoły

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
szkolnego
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem.
Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz
organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi.
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na potrzeby Gminnego Konkursu Plastycznego „POEZJA
STANISŁAWA HARLI W OBRAZACH”zgodnie z ustawa z dnia 28.08.1997 r. O ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883).

………………………………………………….
(własnoręczny podpis uczestnika konkursu)

