REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem jest Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
2. CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest uświetnienie obchodów 160-lecia Liceum Ogólnokształcącego i osoby
patrona Szkoły oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej, pobudzanie i rozwijanie
pomysłowości, twórczości własnej.
3. TEMATYKA, ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
a) Interpretacja plastyczna utworu Cypriana Norwida - technika tradycyjna
Każdy uczestnik składa w szkolnym sekretariacie lub nadsyła na adres szkoły jedną pracę
inspirowaną utworem C. Norwida wykonaną techniką rysunkową (ołówek, węgiel, piórko)
lub malarską (farba plakatowa, tempera, akryl) na papierze trwałym (nie biurowym) o
formacie A3. Każda praca musi być opatrzona trwale przymocowaną na odwrocie kartą
informacyjną (załącznik 1). Pracę należy przekazać lub przesłać w opakowaniu
zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do adresata. Prac nie wolno rolować i składać.
b) Interpretacja utworu Cypriana Norwida - grafika komputerowa
Każdy uczestnik składa w szkolnym sekretariacie lub nadsyła na adres szkoły jedną pracę
inspirowaną utworem C. Norwida wykonaną techniką grafiki komputerowej. Praca (wydruk)
winna być wykonana na trwałym papierze (nie biurowym) o formacie A3. Każda praca musi
być opatrzona trwale przymocowaną na odwrocie kartą informacyjną (załącznik 1). Pracę
należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki
do adresata. Prac nie wolno rolować i składać.
c) Zakładka do książki inspirowana osobą lub twórczością Cypriana Norwida
Każdy uczestnik składa w szkolnym sekretariacie lub nadsyła na adres szkoły zakładkę do
książki inspirowaną osobą lub twórczością C. K. Norwida wykonaną dowolną techniką
plastyczną (tradycyjną lub komputerową) o wymiarach 5X25 cm. Praca winna być włożona
do koperty z załączoną kartą informacyjną (załącznik 1). Pracę należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do adresata. Prac nie wolno
rolować i składać.
Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym udzieleniem prawa
do publikacji, powielania i niekomercyjnego wykorzystania przez organizatora prac.
Prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane.
Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do 15 czerwca 2018r.
Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail.
Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród odbędzie sie podczas Jubileuszowego Święta
Szkoły 21 września 2018r.

Załącznik 1.
KARTA UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika.....................................................................
Wiek..........................................................................................................
Tytuł interpretowanego utworu..............................................................
Technika wykonania pracy ......................................................................
Numer telefonu....................................................................................
e-mail....................................................................................................
W przypadku uczniów:
Nazwa szkoły, miejscowość .......................................................................
....................................................................................................................
Nauczyciel/opiekun ....................................................................................

