"Spacer po wyobraźni"
Kontakt:
Liceum Sztuk Plastycznych
ul. Wyszyńskiego 39
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 22 28 - sekretariat szkoły
tel: 506 456 441 mgr Marta Lach
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Regionalny Konkurs Malarski
„Spacer po wyobraźni”
tegoroczny temat prac:
Gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzielibyśmy
w jaskiniach...
- Stanisław Lem
Postęp, nauka, robotyka, przekraczanie własnych granic to tylko niektóre z interpretacji,
jakim można poddać cytat Stanisława Lema, będący inspiracją do prac malarskich
tegorocznego konkursu z cyklu „Spacer po wyobraźni”. Temat ten jest niezwykle rozległy,
można w nim zawrzeć wiele historii. Chcielibyśmy, aby uczestnicy, za pomocą farb,
stworzyli rzeczy, miejsca, przedmioty, będące odzwierciedleniem ich wyobraźni, aby
pokazali, że nie ma rzeczy niemożliwych. Czekamy na pełne koloru i fantazji prace!
Uczestnicy podchodząc do tego konkursu prezentować będą swój warsztat i kreatywne
myślenie. Pragniemy, aby uczniowie podjęli próbę interpretacji podanego tematu poprzez
wyrażenie go w formie malarskiej.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych klas V - VIII
2. Dopuszczalne materiały:
kartka papieru / brystolu / kartonu o formacie A3 (techniczna itp.), farby akrylowe, akwarele,
tempery, plakatowe.
Uwaga!
Wyklucza się używanie ołówka, węgla, kredek itp.

3. Prace konkursowe należy przesyłać na adres Liceum Sztuk Plastycznych, ul.
Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski
Każdy z uczestników może przesłać jedną pracę!
Na odwrocie pracy należy przykleić druk zawierający imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę,
adres szkoły, telefon, imię, nazwisko i email nauczyciela prowadzącego oraz zgodę opiekuna
na udział w konkursie i na publikację prac przez Organizatora.

Terminy:
1. Termin nadsyłania prac: 26.02.2021 r.
2. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie zwycięzców 26.03.2021 r., na stronie szkoły
3. Nagrody i dyplomy zostaną rozesłane zwycięzcom

Nagrody:
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnych materiałów artystycznych

Wystawa:
Wystawa prezentująca prace konkursowe będzie dostępna w formie elektronicznej na stronie
internetowej szkoły: tischner-wodzislaw.pl

Postanowienie końcowe:
Udział w konkursie jest równoważny z akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania prac. W przypadku uznania, iż̇
praca jest plagiatem uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Nadsyłane prace są pracami
samodzielnymi, wykonywanymi na podany temat, niewykorzystywanymi w innych
konkursach oraz wystawach.
Nadesłane egzemplarze prac konkursowych stają się̨ własnością̨ Organizatora.

Organizator:
Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
mgr Marta Lach

