
Regulamin III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„I … imagine, illustrate, ideate, illuminate.”

§1
1. Celem Konkursu jest:

- przybliżenie Uczniom dzieł literatury angielskiej i amerykańskiej oraz życiorysów ich twórców,
- rozwijanie wyobraźni i oryginalności pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej,
- twórcza organizacja czasu wolnego oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie.

§2
Uczestnikami konkursu są uczniowie kl.III Gimnazjów oraz Oddziałów Gimnazjalnych województwa 
śląskiego; w konkursie mogą brać udział uczniowie kl. III Oddziałów Gimnazjalnych przy IV LO im. 
Stanisława Staszica w Sosnowcu.

§3
Organizatorem konkursu jest IV LO im. Stanisława Staszica z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu.
Koordynatorem i pomysłodawcą konkursu jest mgr Katarzyna Widera.

§4
Tematem tegorocznej edycji konkursu plastycznego jest: „Ilustracja cytatu XIX-wiecznego myśliciela i 
poety amerykańskiego  Henry’ego Davida Thoreau.”

§5
Konkurs trwa od 13 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 roku. 

§6
1. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie dowolną techniką ilustracji / plastycznej interpretacji 

do fragmentu wiersza przedstawionego w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu oraz przekazanie 
zamysłu i przesłania swojej pracy plastycznej w opisie.

2. Fotografię lub skan ilustracji w formacie jpg o rozmiarze nie większym niż 1920x1080 należy przesłać 
pocztą elektroniczną (wraz z opisem przesłania pracy) do 4 grudnia 2017 r. na adres: 
KonkursPlastyczny4LO@gmail.com
W mailu należy podać imię i nazwisko autora, klasę oraz pełną nazwę Szkoły, do której uczęszcza,     
    wraz z telefonem kontaktowym do sekretariatu Szkoły.
3. Pierwowzór swojej pracy plastycznej należy zachować. 
4. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.
5. Nadesłanie pracy konkursowej równoznaczne jest z :

- wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu na udział                  
w konkursie,

- wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu na przetwarzanie 
przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu w celach związanych  z 
Konkursem i publikacją nazwiska zwycięzców na stronie internetowej Organizatora 
Konkursu; 

- wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu na bezpłatne 
przekazanie prawa własności oraz praw autorskich związanych ze zgłoszoną pracą na rzecz 
Szkoły - Organizatora Konkursu;

§7
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14 grudnia 2017 roku. 
2. Prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów według następujących kryteriów:

-  indywidualny i twórczy pomysł,
-  oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
-  estetyka, piękno, całokształt odbioru wizualnego pracy
- kreatywne uzasadnienie zamysłu i przesłania swej pracy – w załączonym opisie

3. Spośród prac biorących udział w konkursie wyłonieni zostaną laureaci I, II, III miejsca; chyba, że w 
szczególnych okolicznościach, jury zadecyduje inaczej.
4. Laureatom zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy oraz bony do zrealizowania w księgarni Empik.
5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na  stronie internetowej Organizatora Konkursu

mailto:KonkursPlastyczny4LO@gmail.com


Załącznik nr 1

                                        Henry David Thoreau
                                   „Walden, czyli życie w lesie”  

 

                                  Źródło:  http:// wydawnictwo.umcs.lublin.pl/pic/1560.pdf



Załącznik nr 2

=

( cytat pochodzi z rozdziału 17 )      Może być interpretowany.... na wiele różnych sposobów !!!!

                                                                       Powodzenia!!!          Do dzieła !!!!

…imagine, illustrate, ideate, illuminate…


	Henry David Thoreau
	„Walden, czyli życie w lesie” 

