W związku z przypadającą w 2017 roku
150. rocznicą urodzin Władysława Stanisława
Reymonta Rada Miejska w Radomsku, z inicjatywy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3,
podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reymontowskim w Radomsku.
Pomysłodawcy zaplanowali szereg imprez,
konkursów i przedsięwzięć dla uczczenia
postaci oraz twórczości polskiego Noblisty,
patrona „Reymontówki na Bugaju”.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku, we współpracy z Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Reymontowskie Pejzaże”.
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomska.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Reymontowskie Pejzaże”
CELE KONKURSU
1.

Przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki polskiego noblisty Władysława Stanisława Reymonta oraz popularyzacja jego twórczości poprzez rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

2.

Rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych poprzez twórczą interpretację tematu.

3.

Stworzenie interesującej kolekcji ilustracji do fragmentów utworów Władysława Stanisława
Reymonta.

4.

Promowanie i popularyzacja twórczości plastycznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
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INFORMACJE WSTĘPNE
1.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku, we współpracy
z Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

2.

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3 w Radomsku bez wynagrodzenia i mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw, prezentacji w materiałach reklamowych, w prasie, w telewizji i do innych publikacji, w tym elektronicznych.

3.

Nadesłanie pracy na konkurs oznacza pełną akceptację regulaminu oraz jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody przez autora pracy i jego prawnego opiekuna na:
▪
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn.
zm.);
▪
publikację danych osobowych, w tym zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych, w prasie, w TV;
▪
nieodpłatne upowszechnianie pracy, w tym na zamieszczanie imienia i nazwiska autora
pracy.

4.

Prace zgłoszone na konkurs winny być pracami własnymi autorów nie publikowanymi i nie
przedstawionymi w innych konkursach.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatora pocztowego - Pocztę Polską.

6.

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów; w wypadku zajścia okoliczności nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku jako
organizator konkursu.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.

ZASADY UCZESTNICTWA
1.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie kompozycji plastycznej, inspirowanej opisem krajobrazu z dowolnie wybranego utworu Władysława Stanisława Reymonta.

2.

Technika wykonania prac - na kartonie: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa), collage
(z wyjątkiem użycia materiałów bardzo wypukłych, nietrwałych i sypkich).

3.

Format prac: A3; w przypadku grafik format dowolny.

4.

Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.

5.

Z jednej szkoły można nadesłać do 15 prac, opatrzonych opisem (według wzoru).

6.

Do każdej pracy należy dołączyć:
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▪
▪

fragment zilustrowanego tekstu z adnotacją, z którego utworu Władysława St. Reymonta pochodzi,
wypełniony pismem drukowanym załącznik (wg wzoru).

7.

Oba wyżej wymienione załączniki powinny być czytelne i przyklejone na odwrocie każdej
pracy (nie można ich mocować spinaczami lub zszywkami).

8.

Prace powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu i nie mogą być
oprawione ani zrolowane.

9.

Prace plastyczne z dopiskiem „Reymontowskie Pejzaże” (na opakowaniu) należy przesłać
lub dostarczyć do sekretariatu na adres organizatora:
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3
ul. Szkolna 4
97-500 Radomsko

10.

Termin nadsyłania prac mija z dniem 10 lutego 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1.

O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

2.

Jury pod uwagę weźmie:
▪
zgodność z regulaminem konkursu,
▪
poziom artystyczny wykonanej pracy,
▪
oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania,
▪
stopień zilustrowania wybranego fragmentu tekstu Władysława Stanisława Reymonta,
▪
samodzielność wykonania pracy.

3.

Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
▪
klasy IV-VI szkoły podstawowej,
▪
klasy I-III gimnazjum.

4.

Prace plastyczne wykonane lub opisane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej ZSG 3 a do
laureatów będą przesłane zawiadomienia na adres elektroniczny ich szkół.

2.

Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów w poszczególnych kategoriach
wiekowych.

3.

Ogłoszenie wyników konkursu połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie
się 28 lutego 2017 roku w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
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4.

Informacja o godzinie ogłoszenia wyników konkursu zostanie przesłana do laureatów na adres elektroniczny ich szkół.

5.

Nieodebrane dyplomy i nagrody przesyłane będą drogą pocztową.

4

WZÓR ZAŁĄCZNIKA

AUTOR PRACY.......................................................................................................
Imię i nazwisko ucznia

KATEGORIA WIEKOWA ..............
Klasa

NAUCZYCIEL ........................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela

SZKOŁA ...............................................................................................................
Nazwa szkoły

.............................................................................................................................
Adres szkoły

..............................................

.............................................................

Telefon szkoły

E-mail szkoły

Zapoznałem się z regulaminem konkursu „Reymontowskie pejzaże” i go w pełni akceptuję.

..............................................

............................................................

Podpis autora pracy

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna
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Zapoznałem się z regulaminem konkursu „Reymontowskie pejzaże” i go w pełni akceptuję.
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