Konkurs artystyczny „NIEPODLEGŁA”
V LO Kraków
REGULAMIN
Konkurs skierowany jest do uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
CELE KONKURSU
 Popularyzacja wiedzy na temat historii Polski
 Pobudzanie twórczej wyobraźni młodzieży oraz kształcenie umiejętności spostrzegania emocji i wyrażania ich
za pomocą środków plastycznych
 Wzbogacenie programu szkolnej edukacji plastycznej i historycznej
TEMAT
Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz w celu
promowania wiedzy o niepodległości naszej ojczyzny.
Hasło i temat konkursu: „Niepodległa”
TECHNIKA, FORMAT
 Technika płaska: fotografia w formie wydruku, kolaż, prace rysunkowe, graficzne, komiksowe
i malarskie itp.
 Format: prostokątny, kwadratowy lub owalny (koło, elipsa) lub inny, nie większy niż 30 cm X 40 cm i nie
mniejszy niż 20 cm X 30 cm.
 Prace mogą być również wykonane w formie cyklu (dyptyk, tryptyk, poliptyk). Wtedy całość powinna zmieścić
się w formacie nie większym niż 30 cm X 40 cm i nie mniejszym niż 20 cm X 30 cm.
WYMAGANIA
 Prace muszą być wykonane samodzielnie.
 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zniszczone, zrolowane, poskładane.
 W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane w formie elektronicznej.
 Mile widziana oprawa w formie niewielkiego passe-partout.
Pracę należy opatrzyć metryczką drukowaną, naklejoną z tyłu pracy, zawierającą następujące informacje:



Imię i nazwisko autora, klasa
Zgoda na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu
i prezentowanie moich prac na wystawie pokonkursowej.
Podpis …..

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC



Termin składania prac: 22.10. – 31.10. 2018 (wyłącznie na przerwie od 10:45 do 11:00)
Miejsce składania prac: sala „Lwiątko” znajdująca się w piwnicach, obok pracowni informatycznej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję Konkursową.
Termin głoszenia wyników: 8.11.2018
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w szkole oraz za pośrednictwem strony V LO Kraków na
Facebooku.
PREZENTACJA NAGRODZONYCH PRAC
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w piwnicach, obok pracowni informatycznej.
Dane kontaktowe organizatorów: Profesor Rafał Kobylec i Aleksandra Prochal kl. 2B

