KOŁA:


MŁODY ARTYSTA ZSM,



TECHNIKI PLASTYCZNE,



PLASTYCZNO - DEKORATORSKIE

NAUCZYCIEL: Renata Korytkowska
Temat: Przygotowanie prac na konkury:
1. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Anioły są takie…”
2. XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”
3. XXIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj, gwiazdko złota”

Zachęcam Was do przygotowana prac plastycznych na jeden z poniższych konkursów.
Pamiętajcie by podejść do tematu w sposób oryginalny, nie powielać istniejących prac,
szukajcie swojego niepowtarzalnego języka, artystycznej wypowiedzi.
Pamiętajcie o tle, czyli zakomponowaniu i zamalowaniu całej powierzchni kartki!
Prześlijcie zdjęcia swoich projektów na adres mailowy: korytkowska.r@op.pl

1.

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Anioły są takie…”

MDK Lubin zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-21 lat do udziału w konkursie plastycznym "Anioły są
takie..."
Zadanie konkursowe: Własna wizja Anioła wykonana indywidualnie w dowolnej technice plastycznej
i formie.
Technika wykonania pracy: przestrzenna lub płaska, do wyboru. Prace przestrzenne z
wykorzystaniem różnych materiałów, natomiast prace płaskie: techniki graficzne, rysunkowe i
malarskie. Minimalny format pracy to A3.
Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych
oraz do uczniów wszystkich typów szkół. Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych, każda
placówka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę osób. Prace na konkurs można także zgłaszać
indywidualnie, nie przez placówkę.
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
prace opisane na odwrocie w sposób podany w regulaminie należy dostarczyć do organizatora do
dnia 27.11.2020r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. KEN 6a, 59-300 Lubin

2.

XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. ”ROK POLSKI W TRADYCJI I
OBYCZAJACH”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat ze szkół wszystkich typów, placówek
wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden
nauczyciel. Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych. Organizatorem
konkursu jest Pałac Młodzieży w Warszawie.

Tematyka prac powinna być związana z tradycjami, zwyczajami, świętami
typowo polskimi takimi jak np.: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc,
Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, Marzanna, Lajkonik,
Kulig, Hejnał Mariacki itp.
Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage - format 42 cm x 60 cm
* malarstwo na szkle, grafika, batik, ceramika - format dowolny ale nie większy niż 50 cm x 70 cm
Prace nie mogą być oprawione w passe-partout
Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek uczestnika
c/ imię i nazwisko nauczyciela
d/ tytuł pracy
e/ adres, telefon placówki
f/ e-mail placówki
Do każdej pracy należy dołączyć:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (załącznik nr 1)
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody (załącznik nr 2)
Prace płasko zapakowane (nie zrolowane) należy nadsyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem – „ROK POLSKI”
Termin nadsyłania prac upływa 11 grudnia 2020 roku.
3.

XXIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj, gwiazdko złota”

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków zaprasza dzieci i młodzież do udziału w
ogólnopolskim konkursie plastycznym o tematyce bożonarodzeniowej "Witaj, gwiazdko złota".
Tematyka: „Boże Narodzenie” –tradycje świąteczne i noworoczne oraz obrzędy rodzinne, religijne i
lokalne.
Technika: Malarstwo, malarstwo na szkle (oprawione), tkanina artystyczna, papieroplastyka, rysunek,
grafika, lalkarstwo, rzeźba (bez ozdób choinkowych).

Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych,
wychowanków przedszkoli, do uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów sztuk
plastycznych). Wiek uczestników: od 5 do 21 lat. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 1
pracę. Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych, zrolowanych, bez przyklejonej metryczki.
Termin i miejsce nadsyłania prac:
Do 27 listopada 2020 r. (piątek) na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków
ul. Kardynała Hlonda 1
43-100 Tychy
z dopiskiem „Witaj, gwiazdko złota”.

