Regulamin
I Konkursu Graficznego „Kontrasty”
Wodzisław Śląski 2021

Organizator:
Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wyszyńskiego 39
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: kontrasty@onet.pl

Cele konkursu:
- promowanie technik druku artystycznego
- propagowanie sztuki wśród młodzieży
- rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości plastycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych
- inspirowanie do twórczych działań w dziadzinie sztuk wizualnych
- konfrontacja dokonań twórczych uczestników konkursu
- kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży; wskazywanie aktywnego sposobu
spędzania czasu wolnego
- promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów, wychowanków placówek
wychowania pozaszkolnego w wieku 12-21 lat

Temat konkursu:

„Gdzie żyjemy”
Spektrum kolorystyczne grafiki nie jest zbyt szerokie. Zawężone do kilku kolorów, często tylko
do czerni i bieli. Jednak mimo tak ograniczonej skali barw druk artystyczny ma niesamowitą moc
oddziaływania. Praca nad matrycą, wysiłek konceptualny połączony z wysiłkiem fizycznym,
mocowanie się z prasą i papierem, a wszystko po to, żeby uzyskać odbitkę idealną. Tematem tego
konkursu jest świat wokół nas. Dotyczy przestrzeni, zarówno tej otwartej - miejskiej czy
krajobrazowej, jak i tej zamkniętej – naszego domu, pokoju, miejsca w autobusie. Przestrzeni, w
której znajdują się ludzie, przedmioty, przestrzeni, w której albo coś się dzieje, albo nie dzieje się
nic. Mamy nadzieję, że temat jest na tyle szeroki, że każdy z uczestników znajdzie w nim miejsce
dla swojej własnej graficznej interpretacji.
Termin i adres nadsyłania prac:
Zabezpieczone prace należy przesyłać z dopiskiem: Konkurs „Kontrasty” na adres:

Liceum Sztuk Plastycznych,
ul. Wyszyńskiego 39,
43-300 Wodzisław Śląski,
tel. 32 455 22 28.

Uwaga zmiana terminu!!!
Ze względu na wprowadzone w szkołach nauczanie zdalne oraz ferie wydłużamy termin
przesyłania prac do 31 marca 2022 r.

Zasady uczestnictwa:
 Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych,
studentów, wychowanków placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 12-21 lat
 Technika wykonania: techniki druku artystycznego (linoryt, sucha igła, drzeworyt,
miedzioryt, litografia, akwaforta, akwatinta i inne); format prac - maksymalnie B2 (50x70)
 Prace konkursowe należy przesyłać na adres Liceum Sztuk Plastycznych, ul. Wyszyńskiego
39, 44-300 Wodzisław Śląski
Każdy z uczestników może przesłać jedną pracę!
Na odwrocie pracy należy przykleić druk zawierający imię i nazwisko ucznia, wiek, rodzaj i adres
placówki, telefon, oraz zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie i na publikację prac przez
Organizatora (druk zgłoszeniowy oraz zgoda opiekuna w załączniku)

Terminy:
1. Termin nadsyłania prac: 31.03.2022r.
2.

Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie zwycięzców 15.04.2022 r., na stronie szkoły

3.

Nagrody i dyplomy zostaną rozesłane zwycięzcom

Nagrody:
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnych materiałów artystycznych
Nagrody oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych
- 12-16 lat
- 17-21 lat

Wystawa:
Wystawa prezentująca prace konkursowe będzie dostępna w formie elektronicznej na stronie
internetowej szkoły: tischner-wodzislaw.pl
Postanowienie końcowe:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania prac. W przypadku uznania, iż̇ praca jest
plagiatem uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Nadsyłane prace są pracami samodzielnymi,
wykonywanymi na podany temat, niewykorzystywanymi w innych konkursach oraz wystawach.
Nadesłane egzemplarze prac konkursowych stają się̨̨̨ własnością Organizatora.
Organizator:
Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: mgr Marta Lach

