
 VIII MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 „ZIELONA GÓRA JEST WIELKA – pamiętajmy o naszej historii! 
 W 800-lecie powstania Zielonej Góry i 700-lecie nadania praw miejskich” 

 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 i 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, liceów i szkół zawodowych 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 – pamiętajmy o naszej historii! W 800-lecie powstania Zielonej Góry 
 i 700-lecie nadania praw miejskich” w jednej z wybranych technik. 

 • techniki plastyczne :  malarstwo  ,  grafika  ,  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 na odwrocie i zawierać: 

 - imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 - nazwę szkoły 
 - imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 
 -  kartę zgłoszenia  (  Załącznik 1  do pobrania: www.zpap.zgora.pl) 

 • szkoła powinna dostarczyć osobną zbiorową listę uczestników konkursu z danej 
 szkoły wraz z nazwiskiem opiekuna. 

 • prace oceni jury I Etapu powołane przez Organizatora i wyłoni uczestników II Etapu. 
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 Termin dostarczenia prac do  22 kwietnia 2023r  . 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 od środy do piątku w godz. 12:00-17:00 
 oraz w soboty w godz. 11:00-14:00. 

 Etap drugi : 
 • autorzy najlepszych prac wybranych w I Etapie wezmą udział w warsztatach 

 plastycznych prowadzonych przez profesjonalnych 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 czerwcu 2023r. 

 VI.  Wszystkie prace z I i II Etapu Konkursu stają się własnością Organizatora. 

 Osoby do kontaktu: 

 Liwia Litecka tel. 665 400 307 (Skarbnik OZ ZPAP) 

 Florentyna Bukowicz tel. 730 751 855 (Kierownik Galerii Pro Arte) 



 Załącznik 1 

 VIII MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 „ZIELONA GÓRA JEST WIELKA – pamiętajmy o naszej historii! 
 W 800-lecie powstania Zielonej Góry i 700-lecie nadania praw miejskich” 

 KARTA ZGŁOSZENIA 

 IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA …………………………......……………………………………………… 

 WIEK ……………………………………………………………………………………………………..……..... 

 ADRES …………………………………………………………….........………………………………………... 

 TELEFON I E-MAIL …………………………………………………………........…...……………………...… 

 NAZWA I ADRES SZKOŁY ……………………………………………………….......……………………….. 

 IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ………………………….......................................................................... 

 TELEFON I E-MAIL NAUCZYCIELA ….…………………………………..............................................…….. 

 TYTUŁ PRACY………..……………………......................................................................................................... 

 TECHNIKA WYKONANIA ……………………….....................................................................……….……… 

 Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej 
 publikowana lub nagradzana. 

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka  przez  organizatora  Konkursu  w  celach 
 wynikających  z  regulaminu  tego  Konkursu,  zgodnie  z  art.6  ust.  1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie 
 danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  dla  potrzeb  Konkursu,  w  tym  podanie  imienia  i  nazwiska 
 uczestnika  do  wiadomości  publicznej  zgodnie  z  obowiązkiem  informacyjnym  Organizatora  Konkursu  oraz 
 nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  w  celach  promocji  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie 
 autorskim  i  prawach  pośrednich.  Poprzez  wysyłanie  prac  plastycznych  na  Konkurs,  nieodpłatnie  przenoszę 
 na  organizatora  prawo  do  wykorzystania  ich  w  publikacjach  oraz  innych  mediach,  o  których  zdecyduje 
 organizator. 

 Oświadczam,  iż  w  pełni  akceptuję  warunki  regulaminu  VIII  Miejskiego  Konkursu  Plastycznego 
 dla  Dzieci  i  Młodzieży  „Zielona  Góra  jest  wielka  –  pamiętajmy  o  naszej  historii!  W  800-lecie  powstania 
 Zielonej Góry i 700-lecie nadania praw miejskich” 

 Miejscowość i data ..………………………………………………………………………………………...….… 

 Podpis autora**, rodzica/opiekuna *……………………………………………………………………………… 

 Podpis nauczyciela ……………………………………………………………………………………………….. 

 * Wymaga wypełnienia w sytuacji, gdy uczestnik jest niepełnoletni. 
 ** Jeżeli jest pełnoletni. W przeciwnym razie klauzulę podpisuje nauczyciel/opiekun uczestnika. 


