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REGULAMIN VII EDYCJI POWIATOWEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO
PT. „JĄDRO CIEMNOŚCI” JOSEPHA CONRADA
TAKŻE DLA FILATELISTY!

Cele konkursu:
1) uświetnienie Roku Josepha Conrada,
2) kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,
3) propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,
4) uświadamianie, że znaczek pocztowy może być dziełem sztuki,
5) integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas
organizacji wystawy prac konkursowych,
6) zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,
7) wydanie znaczka pocztowego przez Kępińskie Koło Polskiego Związku
Filatelistów im. T. P. Potworowskiego.
Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu
kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego
w Kaliszu we współpracy z Kępińskim Kołem Polskiego Związku Filatelistów im.
T. P. Potworowskiego.
Regulamin konkursu:
1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.
2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu znaczka pocztowego
nawiązującego do „Jądra ciemności” Josepha Conrada.
3) Projekt musi zawierać napis: 2017 Rok Josepha Conrada.
4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo,
rysunek, grafika komputerowa). Forma pracy dowolna. Format A4 lub A3.
5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie JPG o
rozdzielczości 200 DPI i wydrukowane.
7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę.
Należy także dołączyć podpisane oświadczenie będące załącznikiem do
regulaminu.
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8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 6 listopada 2017 roku do
biblioteki szkolnej.
9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku.
10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych
autora na stronach i portalach społecznościowych szkół, książnicy, Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Kępnie i w prasie lokalnej.
Kryteria oceny prac:
1) dostosowanie się do reguł tworzenia znaczka pocztowego,
2) oryginalne pomysły,
3) wrażenie artystyczne,
4) estetyka i staranność wykonania.
Jury i nagrody:
1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
2) Zwycięski projekt zostanie wydany przez Kępińskie Koło PZF w formie
znaczka pocztowego. Ponadto wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie
podziału nagród zdecyduje Jury konkursu.
3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.
4) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych w PBP w Kępnie.
5) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak
organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.

