REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA PLAKAT
„ROK 2018 ROKIEM JUBILEUSZU 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGLOŚCI”
w ramach
XXIII FESTIWALU KULTURY SZKÓŁ
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo.
Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna
Polska powróciła na mapę świata” – czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Organizator
Staszowski Ośrodek Kultury
Patronat
Wojewoda Świętokrzyski
Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach
Starosta Staszowski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Zakres tematyczny
Przedmiotem konkursu jest opracowanie plakatu nawiązującego w swojej treści do
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zasady uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
powiatu staszowskiego w następujących kategoriach wiekowych:
–
kategoria I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych
–
kategoria II – uczniowie klas V – VII szkół podstawowych
–
kategoria III – uczniowie szkół gimnazjalnych
–
kategoria IV – uczniowie szkół średnich

–
–
–
–

–
–
–
–

Zasady regulaminowe
Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, collage oraz techniki mieszane z wyjątkiem
technik przestrzennych
Ilość zgłoszonych prac jest dowolna
Format prac A 3
Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie podając kolejno: imię i nazwisko , adres
autora, nazwę szkoły i klasę
Jury – ocena – nagrody
Kryteria oceny prac: twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
ogólna estetyka wykonania pracy, stopień opanowania technik plastycznych
Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia
Jeden autor może otrzymać jedną nagrodę.

Terminy
Prace należy nadsyłać na adres: Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6, 28 – 200 Staszów
z dopiskiem na kopercie „KONKURS PLASTYCZNY – FKSz”
do dnia 20 kwietnia 2018 r. (po tym terminie prace nie będą przyjmowane).
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w 04 czerwcu br. podczas spotkania
podsumowującego tegoroczną edycję festiwalu

