Karta Uczestnika
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „ŚLADEM WIELICH POLAKÓW”
KONKURS PLASTYCZNY

„Malarska wizja utworów Stanisława Wyspiańskiego”
1. Imię i nazwisko autora pracy:
……………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………

ZAPRASZAMY
NA IV EDYCJĘ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„ŚLADEM WIELKICH POLAKÓW”
POŚWIĘCONĄ

STANISŁAWOWI WYSPIAŃSKIEMU
POD HONOROWYM PATRONATEM
WOJEWODY PODKARPACKIEGO,

……………………………………………………………………

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO,

……………………………………………………………………

PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY,

3. Instytucja delegująca:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO
I
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

……………………………………………………………………
4. Dane nauczyciela-opiekuna (z tel. kontaktowym):
…………………………………………………………………..
Oświadczenie Uczestnika
Oświadczam, że:
- jestem autorem/autorką załączonej pracy i posiadam do niej pełne majątkowe prawa
autorskie,
- przyjmuję warunki Regulaminu Konkursu,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),
- wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej pracy
w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

,,Na to się żyje, żeby się czegoś dokonało.”
………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
Podpis autora pracy/ opiekuna prawnego

/z listu S. Wyspiańskiego do K. Maszkowskiego/

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu
„Śladem Wielkich Polaków”
Konkurs plastyczny
„Malarska wizja utworów Stanisława Wyspiańskiego”

I. Cele:
 Utrwalenie pamięci o Stanisławie Wyspiańskim jako Wielkim Polaku
 Rozbudzanie zainteresowania twórczością Stanisława Wyspiańskiego
 Rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym, kulturą literacką
i artystyczną.
 Promocja talentów
 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez prace plastyczne
II. Warunki uczestnictwa:
 Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
 Każda Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie plastycznym dowolną
ilość uczestników.
 Każdy uczestnik wykonuje jedną, indywidualną pracę plastyczną dotyczącą
życia bądź twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
 Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru literami drukowanymi:
- imię i nazwisko autora pracy
- wiek, klasa
- nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
 Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
 Zgłoszenia należy dokonać na formularzu przesłanym przez Organizatorów.

III. Technika wykonania pracy:
 Technika: rysunek i grafika, technika dowolna oprócz malarstwa na szkle
i wykonania pracy techniką nietrwałą, np. plasteliną itp.
 Format prac: A3 lub A2
 Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy
z tematem konkursu oraz oryginalność spojrzenia autora na tematykę.

IV. Nagrody i wyróżnienia
 Jury, powołane przez Organizatorów, wybierze najlepsze prace, za które
przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
 Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wygranej.
 Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas Finału
Wojewódzkiego
Konkursu
„Śladem
Wielkich
Polaków”,
który odbędzie się 07.04.2017r. ok. godz. 11.30 w Zespole Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Jarosławiu.
 Nieodebrane nagrody nie będą wysyłane pocztą, przechodzą na własność
Organizatora konkursu.
IV. Terminy:
 Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 21.03.2017 r.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
V. Adresy:
 Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy wysyłać na adres:
ZSB i O w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 23, 37 - 500 Jarosław
z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Stanisław Wyspiański”.
 Wszelkie uwagi, pytania prosimy kierować pod niżej wymienione adresy
kontaktowe:
Małgorzata Hałajko, tel. 661940211, mail: mhalajko@interia.pl
Małgorzata Stec, tel. 608014729, mail: margo774@interia.eu
Na stronie internetowej szkoły: www.zsbiojaroslaw.edu.pl w zakładce „ŚWP IV
edycja” znajdą Państwo regulamin konkursu gotowy do wydrukowania.

Pragniemy poinformować, że od ubiegłego roku szkolnego, nasz konkurs znajduje się
w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora
Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
a następnie uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu
(na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

