VI MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ ZIELONA GÓRA JEST WIELKA - bo stanowimy wspólnotę!”
REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR: Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków
II. CEL KONKURSU: - integracja uczniów szkół zielonogórskich - spojrzenie na miasto jak na wspólną
„małą ojczyznę” - rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości plastycznej dzieci młodzieży - rozwijanie
umiejętności refleksyjnego patrzenia i twórczej postawy wobec świata - wzrost świadomości o roli
kultury w kształtowaniu poczucia tożsamość i wspólnoty w obrębie jednego miasta.
III. UCZESTNICY: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
Zielonej Góry.
IV. Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach:
Etap pierwszy-przeprowadzony w szkołach pod okiem nauczycieli:
• wykonanie prac konkursowych zgodnych z tematem konkursu „Zielona Góra jest wielka - bo
stanowimy wspólnotę” w jednej z wybranych technik.
• techniki plastyczne : malarstwo, grafika lub fotografia, kolaż, rysunek i pastel
• format pracy min A4 ( 21x29,7 cm) max 50x70 cm
• autorem pracy może być jedna osoba, nie dopuszcza się prac zrealizowanych grupowo • jedna osoba
może złożyć jedną pracę
• prace konkursowe powinny być podpisane i zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika konkursu
- nazwę szkoły
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
- kartę zgłoszenia (załącznik nr 1)
• szkoła powinna dostarczyć osobną zbiorową listę uczestników konkursu z danej szkoły wraz z
nazwiskiem opiekuna.
• prace oceni jury I Etapu powołane przez Organizatora wyłoni uczestników II Etapu Termin
dostarczenia prac do 23 czerwca 2021 r. na adres:
Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków, Galeria Pro Arte,
ul. Stary Rynek 2-3, 65-431 Zielona Góra
Prace można dostarczyć osobiście do Galerii w czwartek i piątek w godz. 12:00-17:00
lub w formie elektronicznej na pocztę mailową: galeria.proarte.zg@gmail.com
Etap drugi :
• Autorzy najlepszych prac wybranych w pierwszym etapie wezmą udział w warsztatach prowadzonych
przez czterech artystów w czterech różnych technikach
• Prace wykonane podczas warsztatów oceni jury II Etapu powołane przez Organizatora i wyłoni
zwycięzców.
V. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Pro
Arte.
Otwarcie wystawy, wręczenie nagród (wartościowe bony zakupowe do własnej realizacji przez
uczestników) i dyplomów odbędzie się w październiku 2021r.
VI. Wszystkie prace z I i II Etapu Konkursu stają się własnością Organizatora.
Osoby do kontaktu:
Paulina Pobol

tel. 570 195 551 (Galeria Pro Arte)

Małgorzata Bukowicz tel. 604 148 141 (prezes OZ ZPAP)

