REGULAMIN I POWIATOWEGO
KONKURSU
PLASTYCZNO - LITERACKIEGO
PN. „WOLNA I NIEPODLEGŁA”

KONKURS ZORGANIZOWANY DLA UCZCZENIA SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ ORAZ DLA UŚWIETNIENIA OBCHODÓW
20. ROCZNICY ŚMIERCI ZBIGNIEWA HERBERTA

UCZESTNICY KONKURSU
Uczniowie klas gimnazjalnych z powiatu kępińskiego

ORGANIZATORZY KONKURSU
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
Szczegółowych informacji udzielają:
Grażyna Gatner – tel. 606-365-377 i Beata Wylęga-Grygierzec – tel. 662-670-439.

CELE KONKURSU
 Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania własnego odbioru poezji
Zbigniewa Herberta poprzez pracę plastyczną.
 Czytanie poezji oraz jej interpretowanie, nie tylko słowem, ale także „pędzlem”
poprzez twórczość plastyczną.
 Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Roku
Zbigniewa Herberta.
 Popularyzacja poezji polskiej, w tym szczególnie twórczości autora „Pana
Cogito”.
 Promowanie czytelnictwa, przede wszystkim współczesnej poezji polskiej.
 Uwrażliwienie uczniów na literaturę oraz sztukę.

Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie
radość lub smutek
ale nie tak jak robią to inni
sięgając po promienie deszczu albo słońca
chciałbym opisać światło
które we mnie się rodzi
ale wiem że nie jest ono podobne
do żadnej gwiazdy
bo jest nie tak jasne
nie tak czyste
i niepewne
Zbigniew Herbert
Chciałbym opisać

ZAPRASZAMY DO OPISYWANIA SWOICH NAJPROSTSZYCH WZRUSZEŃ
I WYRAŻENIE ICH PLASTYCZNIE.
PODZIELMY SIĘ W TAK NIETYPOWY SPOSÓB REFLEKSJAMI, KTÓRYCH ŹRÓDŁEM
BĘDZIE TWÓRCZOŚĆ PATRIOTYCZNA TEGO WIELKIEGO POLSKIEGO
POETY.
ZADANIE KONKURSOWE
 Praca plastyczna inspirowana wybranym wierszem z twórczości Zbigniewa
Herberta (może to być obraz realistyczny, symboliczny, eksponujący nastrój
wiersza itp.).
 Temat konkursu plastycznego: WOLNA I NIEPODLEGŁA
 Technika wykonania pracy: dowolna
 Format pracy: A4 lub A3 - Nie należy oprawiać prac w passe- partout

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 Na odwrocie pracy umieścić wiersz-inspirację oraz wybrane godło;
 Do zgłoszenia dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem
z następującymi informacjami:


imię i nazwisko autora pracy,



klasa, nazwa szkoły i adres placówki,



e-mail ucznia lub szkoły,



telefon kontaktowy,



imię i nazwisko opiekuna,



tytuł wiersza.

PRACĘ PLASTYCZNĄ Z DOŁĄCZONYM TEKSTEM WIERSZA I KOPERTĄ
NALEŻY SKŁADAĆ LUB NADSYŁAĆ DO 2 MARCA 2018 r.
NA ADRES:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
UL. SIENKIEWICZA 25, 63-600 KĘPNO
Organizator powoła jury konkursowe, którego decyzja będzie ostateczna.
Wręczenie nagród nastąpi podczas Targów Edukacyjnych, które odbędą się
9 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
JURY BĘDZIE OCENIAĆ:
 plastyczną interpretację wiersza,
 dobór odpowiednich środków artystycznego wyrazu,
 inwencję twórczą,
 walory artystyczne,
 estetykę wykonania.

NAGRODY
 Jury przyzna trzy nagrody rzeczowe, ma też prawo do wytypowania
dodatkowych nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, biorących udział w
konkursie.
 Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki.
 Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Organizatorzy
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych
osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania, publikowania oraz powielania prac, które
wpłynęły na konkurs. Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest
autorem nadesłanej pracy opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną
szkodę. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie akceptację warunków regulaminu

