
                                                                                     

 

REGULAMIN 

 Międzypowiatowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego  

"Wiosna, wiosna, ach, to ty..."  
VIII edycja 

 

 
Organizator: 
Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie 
przy współpracy: 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie 
Muzeum Częstochowskiego 
 
Patronat: 
Starostwo Częstochowskie 
 
Cele konkursu: 
 

 Propagowanie wśród młodzieży różnych technik malarskich i rysunkowych jako środka 
wypowiedzi własnej oraz obrazu jako języka porozumiewania się ludzi; 

 Propagowanie fotografii jako dziedziny sztuki; 
 Prezentacja możliwości twórczych młodzieży;  
 Uwrażliwienie młodzieży na uroki przyrody; 
 Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i dostrzegania zmian zachodzących w naturze; 
 Rozwijanie twórczego myślenia. 

 
Uczestnicy konkursu: konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych. 
 
Forma konkursu: zapraszamy do wykonania prac w kategoriach: 

 prace plastyczne, 
 fotografia, 

 
Zachęcamy uczniów do: 

 twórczego działania  plastycznego w interpretacji wiosennego portretu poprzez użycie 
następujących technik: malarskiej, rysunkowej, mieszanej lub collage. Prosimy o niewysyłanie 
na  konkurs prac wykonanych z użyciem plasteliny, zwijanej w kulki karbowanej bibuły, 
lakierów, żelów brokatowych, folii aluminiowej, kaszy i ryżu; 

 wykonania zdjęć przedstawiających portret wiosenny w szerokim tego słowa znaczeniu;    
Proponujemy jako inspirację do wykonania prac wiersze: 
 
 
 

"Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt  
Bo tego nie wiesz nawet sama Ty  

W tańczących wokół szarych lustrach dni  
Rozbłyska Twój złoty śmiech..." 

        Janusz Kofta  " Jej portret" 



Chciałbym Cię narysować 
Wiosny delikatną kreską 

By zbiegły się wszystkie fiołki 
Nad zbudzoną z zimy rzeką 

                                         
Chciałbym by twe włosy 

Były jak warkocze leszczynowe 
A usta twe szalone 

W kolorze pierwszych poziomek 
 

Chciałbym by twe oczy 
W majową mgłę były oprawione 

Żebyś cała się śmiała 
Jak wiosenny dzwonek 

                
Chciałbym - lecz słów brakuje 

I wszystkie się plączą 
Chciałbym - lecz nie zdążyłem 
Dzień znów schodzi się z nocą 

       Adam Ziemianin Twój portret wiosenny 

 
 
Warunki konkursu: 
 
Technika prac plastycznych:  dowolna płaska na podłożu papierowym. Format prac: max A2. 
 
Fotografia – format prac 15x21 cm  
Wszystkie prace powinny być na odwrocie zaopatrzone w czytelnie wypełnioną metryczkę, 
zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, tytuł pracy, adres i tel. szkoły, którą reprezentuje, nazwisko 
nauczyciela prowadzącego (opiekuna). 
Do prac prosimy dołączyć zbiorcze zestawienie uczestników konkursu z zaznaczeniem kategorii 
i tytułów prac, nazwisk instruktorów oraz pełnej nazwy placówki, którą reprezentują ( zał. nr 1). 
 
Prace plastyczne zrolowane, poskładane nie będą przyjmowane. 
Uczestnik może nadesłać max 3  prace fotograficzne lub 1 cykl (trzy fotografie) oraz  2 prace plastyczne. 
 

Termin  nadsyłania  prac:  08.05.2016r.   
na adres: Zespół Gimnazjów, ul. Krakowska 29,  42-200 Częstochowa, tel. 34 368 15 18.   
Informacji o konkursie udziela p. Beata Wiśniewska 
 
Ocena prac: 
W kategorii oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania. 
Jury powołane przez organizatorów, wybierze prace na wystawę pokonkursową, przyzna nagrody, 
dyplomy laureatom w kategorii prac plastycznych, fotografii oraz podziękowania dla opiekunów. 
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych wyróżnień. 
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 
 
Ogłoszenie wyników połączone z wernisażem  wystawy pokonkursowej odbędzie się w Regionalnym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130.  O terminie 
podsumowania konkursu i wystawie  organizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie lub drogą 
elektroniczną ( koniec maja/ początek czerwca) 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć po rozstrzygnięciu konkursu na stronie 

szkoły:  www.gim6.natopie.pl oraz do  pokazania prac w miejscu publicznym. Zgłoszenie prac na 

konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie 

wizerunku oraz danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997 

( Dz. U.  nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

http://zielonydom.fm.interia.pl/azu12.html

