MIĘDZYSZKOLNA GIEŁDA
PLASTYCZNYCH TALENTÓW

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 - tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim
Aleja Wojska Polskiego 1A
zaprasza uczniów Szkół Podstawowych z klas IV– VIII
z terenu powiatu lwóweckiego
do udziału w drugiej edycji
MIĘDZYSZKOLNEJ GIEŁDY PLASTYCZNYCH TALENTÓW
27 PAŹDZIERNIKA 2018r.

Cele konkursu:
- Rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, twórcza aktywność uczniów, umiejętność
wypowiadania środkami plastycznymi swoich przeżyć, myśli oraz interpretacja otaczającego
świata.
- Istotnym znaczeniem jest również inspiracja młodego pokolenia uczniów poprzez sztukę,
wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu dziedzin sztuk plastycznych.

Zasady uczestnictwa w konkursie dla szkół oraz opiekunów
Do udziału w konkursie zapraszamy:
2 reprezentantów z klas: IV – V - I Kategoria wiekowa
3 reprezentantów z klas: VI – VIII - II Kategoria wiekowa
Liczba reprezentantów do wyznaczonej grupy wiekowej jest ostateczna.
Szkoły przeprowadzają eliminacje we własnym zakresie wg. nast. kryteriów: plastyczne
umiejętności uczniów na tle klas: IV - VIII, inwencja twórcza, warsztat pracy dostosowany
do wieku i możliwości uczestnika.
Nauczyciele, opiekunowie grup zgłaszają udział szkoły w konkursie: osobiście, listownie
lub faxem do 19 października b.r. Będziemy telefonicznie potwierdzać wpłynięcie zgłoszenia.

karta zgłoszenia uczniów znajduje się w załączniku
Każdy uczestnik konkursu powinien być ubezpieczony przez szkołę zgłaszającą uczniów
do konkursu.
Uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem wytypowanym przez daną szkołę.

Opiekun artystyczny przekazuje organizatorowi w dniu konkursu pisemną zgodę rodziców
/ prawnych opiekunów na udział ucznia w konkursie.
Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatorów, publikację wizerunku oraz prac konkursowych.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku
Giełda rozpoczyna się o godz. 10.00 - zakończenie ok. 13.00.
W trakcie przerwy ok. 11.30 zapraszamy na poczęstunek.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu przez opiekuna, rodzica
oraz uczniów uczestniczących w konkursie.

Zasady uczestnictwa w konkursie dla uczniów- uczestników konkursu
Uczestnicy - zabierają ze sobą własne materiały oraz przybory malarskie: farby, ołówki, pastele.
Zapewniamy - białe kartki papieru formatu A3, pojemniki na wodę podkładki pod prace
oraz pomoc w przypadku dodatkowych potrzeb np. dostawienie stołu do pracy, papierowe
ręczniki.
Obowiązujący format prac konkursowych: A3/ układ dowolny - pionowy lub poziomy.
Techniki prac konkursowych: malarstwo, rysunek, techniki własne, mieszane np. połączenie
farby i pasteli /oprócz rzeźby, płaskorzeźby, origami, kolażu, plasteliny oraz materiałów sypkich.

Nie będą oceniane prace z gotowymi motywami typu: gazety, koraliki, liście itp.

Tematyka prac: Uczestnik konkursu wykonuje pracę z wyobraźni. Hasło przewodnie konkursu:

„W świecie barwnych plam i kresek”
Na wyznaczonych formatach za pomocą wybranych środków plastycznych można interpretować
swoje przeżycia, myśli na temat otaczającego świata oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Uczestnik konkursu nie może wykonać szkicu pracy w domu lub w swojej szkole
przed konkursem.
Każdy uczestnik konkursu reprezentuje swoją szkołę tworząc samodzielnie od podstaw
na przygotowanych stanowiskach jedną pracę. Łącznie uczestnicy wykonują 5 prac z jednej
szkoły / zgodnie z wyznaczoną kategorią wiekową. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
Czas wykonania pracy - 3 godziny.
Wykonane prace przechodzą na własność Organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach promocyjnych konkursu.

Kryteria oceny prac przez Jury
W skład Jury wejdą profesjonalni twórcy, plastycy, osoby związane z oświatą oraz wybrani
sponsorzy.
Komisja konkursowa dokona oceny prac według nast. kryteriów: walory artystyczne, inwencja
twórcza, kolorystyka, pomysłowość, czytelność i estetyka pracy, warsztat pracy dostosowany
do wieku i możliwości uczestników.
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych klas: IV – V, VI - VIII
Werdykt Jury jest ostateczny.

Nagrody, wyróżnienia, podziękowania
Jury konkursu wyłoni
oraz wyróżnienia:

autorów

najciekawszych

prac,

przyznając

medale,

nagrody

Laureatem zostaje uczestnik konkursu, który zdaniem Jury spełnił wszystkie kryteria oceny.
Praca plastyczna wyróżnia się na tle innych pod względem walorów artystycznych,
twórczych oraz estetycznych.
O ilości nagród decyduje Jury konkursu.
Jury konkursu może przyznać dodatkowe nagrody oraz wyróżnienia nie wymienione
w regulaminie dla autorów prac, które zdaniem komisji zasługują na uwagę oraz pozytywną
ocenę.

Organizator konkursu zapewnia nagrody dla autorów prac wytypowanych przez Jury:
z dziedziny plastyki, artykuły szkolne, papiernicze oraz wydawnictwa książkowe. Każdy uczestnik
konkursu oraz opiekun artystyczny - otrzyma pamiątkowy dyplom.
Posiedzenie Jury konkursu odbędzie się w późniejszym terminie po zakończeniu konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników raz uroczyste otwarcie wystawy
pokonkursowej odbędzie się:

w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w Hali Sportowej
w dn. 8 grudnia 2018r w trakcie:
„ Dwójkowego kiermaszu świątecznego”.
Uczestnicy konkursu oraz opiekunowie zostaną powiadomieni osobnym zaproszeniem.

Koordynator „ Giełdy Talentów” – Małgorzata Zubel, Joanna Pawłowska
Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 2 – tel. / fax.: 75 7824659

ZAPRASZAMY!
ŻYCZYMY ARTYSTYCZNYCH SUKCESÓW
ORAZ RADOŚCI TWORZENIA

