Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„KOLOR TO EMOCJE”
Organizator: Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum Warszawa
„Emocje to kolory duszy.
Są cudownie szalone, niezwykłe, czasem bezbarwne i ponure.
Bądź zatem artystą, który świadomie maluje swoje życie”
Renata Majewska
„Zrozumieć kolor z Renatą Majewską

Drodzy Młodzi Artyści!
Zapraszamy Was do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Kolor to
emocje”. Emocje, to odczucia, nastroje, to szereg świadomych i nieświadomych doznań,
towarzyszących nam każdego dnia. Na naszej drodze napotykamy zatem i złość, gniew,
niepokój i zaskoczenie. Szczęście i Miłość. Bez względu na wiek emocje są razem z nami,
wywołują je ludzie, zdarzenia, miejsca i sytuacje. Potrafią motywować nas do działania.
Często zastanawiamy się jak sobie z nimi radzić.
Dziś niech motywują Was do działań twórczych. Kolor to emocje! Przelej emocje na kolor!
Stwórz niepowtarzalne dzieło sztuki!

CELE KONKURSU:
-wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży
-wzrost świadomości własnych emocji u uczniów
-rozwój inteligencji emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży
-kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
-umożliwienie uczniom wyrażenia emocji
-poszukiwanie nowych środków wyrazu artystycznego

REGULAMIN KONKURSU:
WIEK:
Kategorie wiekowe:
Uczniowie I-III KLASA , Uczniowie IV-VI KLASA , Uczniowie VII-VIII KLASA
FORMAT: A-3 (297mmx420mm)
TECHNIKA:
- Technika prac dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, grafika,) nie będą przyjmowane prace przestrzenne
TERMINY:
- przyjmowanie prac konkursowych do : 20 września 2019 r., prace przysłane lub
dostarczone osobiście, po terminie nie będą oceniane.
Adres do wysłania prac:
Studia Podyplomowe „Nowa Jakość w Edukacji”
Agrykola ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa
z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Kolor to emocje”
- publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej
https://www.facebook.com/nowajakoscwedukacji/ do dnia 26 września 2019r.,
JURY: 5 osobowa komisja złożona z plastyków, artystów malarzy, pedagogów
- Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Konferencji „Nowa Jakość
w Edukacji” w Warszawie, dnia 3 października 2019r., w DK KADR ul. Rzymowskiego 32.
NAGRODY:
Dyplomy, Pakiety materiałów plastycznych, albumy, poradniki plastyczne

Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.
Interpretacja tematu „Kolor to emocje” dowolna i zależna od wizji ucznia.
Technika prac dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, grafika,) nie będą przyjmowane prace przestrzenne.
Format A3.
Nie przyjmujemy prac zbiorowych
Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres
i telefon szkoły/dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez uczestnictwo w konkursie
i podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają
zgodę na opublikowanie ich. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo publikowania prac
konkursowych bez wypłaty honorarium autorom.
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
Nadsyłane prace nie mogą być rolowane czy zginane.
Prace muszą być wykonane samodzielnie.
Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

Postanowienia końcowe:
•
•
•
•

Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest
akceptacja regulaminu.
Uczestnik konkursu i jego opiekun prawny, składa swój podpis na karcie zgłoszenia
i oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora
konkursu w zakresie niezbędnym do jej publikacji,
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania, bezpłatnego prezentowania prac
w celach promocyjnych.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w REGULAMINIE
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
ZAPRASZAMY !

