
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY                                        
 „ GEOMETRIA W SZAROŚCI” 

RAWICZ 2013
 
 

ORGANIZATOR: 
GIMNAZJUM W SIERAKOWIE im. A. O. PRZYJMY- PRZYJEMSKIEGO 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY: 
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ, MIEJSKIE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH                  
W LESZNIE.
 
Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych. Spróbujcie przenieść swoje 
refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, wyklejając 
formy geometryczne, posługując się bogactwem szarości, czerni i bieli. Stwórzcie 
w ten sposób abstrakcję przy użyciu figur geometrycznych lub wykreujcie własną 
rzeczywistość w szarości.
 
1. Temat: „GEOMETRIAW SZAROŚCI”
 
2. Cele konkursu:
    - popularyzacja technik plastycznych,
    - wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych  
       twórców,   
    - rozwój talentów plastycznych.
 
3. Kategorie wiekowe:

a) 5- 8 lat b) 9- 12 c) 13- 16
 
4. Technika: 
     - rysunek (rysunek może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami      
różnego typu, węglem- powinien być utrwalony),
    - malarstwo,
    - grafika (warsztatowa, komputerowa),
    - fotografia,
    - collage.
 
( UWAGA! WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE W CZERNI, BIELI   LUB SZAROŚCI, 
UŻYCIE INNYCH KOLORÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ. PODOBRAZIE LUB 
PODKŁAD RÓWNIEŻ NIE MOŻE BYĆ KOLOROWY!)
 
5. Format: A4, A3, A2, A1
    - prosimy nie oprawiać rysunków,
    - prosimy nie rolować (zwijać) rysunków.
 
6. Warunki uczestnictwa: 
    Każda praca musi zawierać opis według  następującego wzoru:
    Imię i nazwisko
    Wiek
    Miejsce zamieszkania, telefon



    Opiekun, placówka
 
    - prace niezgodne z wymogami konkursu nie zostaną dopuszczone do konkursu,
    - organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac,
    - nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną,
    - organizatorzy nie zwracają prac!
 
    Prace należy nadsyłać na adres: 
 
                     GIMNAZJUM W SIERAKOWIE 
    im. ADAMA OLBRACHTA PRZYJMY- PRZYJEMSKIEGO
                        UL.PRZYJEMSKIEGO 35 

     63-900 RAWICZ
 
7. Kontakt:
 
    tel.(065)546-54-80 
    e-mail:biblioteka-gim-sierakowo@wp.pl
    www.biblioteka_sierakowo.entro.pl
    www.gimnazjum.rawicz.pl
     
8. Jury:
    
    W skład Jury wejdą profesjonalni artyści i nauczyciele plastyki. 
    Przyznane zostaną  następujące nagrody :

- GRAND PRIX konkursu -Nagroda Burmistrza Gminy Rawicz,
- Nagroda Muzeum Ziemi Rawickiej,
- Nagroda Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,
- Nagroda Dyrektora Gimnazjum w Sierakowie,
- Nagroda Biblioteki Gimnazjum w Sierakowie,
- ponadto wyłonionych zostanie 100 prac (honorowych wyróżnień), z których    
wybrane zostaną  po 3 Nagrody i po 3 Wyróżnienia Regulaminowe w I, II, III 
Kategorii Wiekowej.

     Osoba której przyznana zostanie główna nagroda GRAND PRIX zobowiązana jest 
do przyjazdu i odbioru jej w określonym terminie!
     Jury pozostawia sobie prawo do  innej kolejności nagradzania.
     Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie (prosimy o podanie telefonów      
kontaktowych).
     Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych szkoły: 
     www.biblioteka_sierakowo.entro.pl
     www.gimnazjum.rawicz.pl
 
9. Terminy:
 
    29.03.2013- ostateczny termin nadesłania prac (liczy się data stempla pocztowego)
    10.05.2013- otwarcie wystawy i wręczenie nagród ( godz.12.00 w salach Muzeum Ziemi       
                        Rawickiej w Rawiczu , ul. Rynek 1).

Zastrzegamy, że termin otwarcia wystawy może ulec zmianie.
                                                        
                                                                                     Komisarz konkursu: Witold Adamczyk
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