Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ameryka wierszem malowana.
Poezja i piosenka amerykańska inspiracją dla malarstwa”
I. Organizatorzy:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
„American Corner” w Katowicach
II. Konkurs rozpoczyna się: 18.02.2016 i trwać będzie do: 30.05.2016.
III. Temat konkursu: „Ameryka wierszem malowana. Poezja amerykańska inspiracją dla
malarstwa”. Uczniowie wykonują prace plastyczne inspirowane wierszami dotyczącymi
Ameryki (wiersze w załączniku).
III. Cele konkursu:
1. Czytanie przez uczniów poezji w języku angielskim,
2. Zaznajomienie uczniów z elementami wiedzy o Stanach Zjednoczonych,
3. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów,
4. Uwrażliwienie uczniów na sztukę.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z całej Polski. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
1) szkoły gimnazjalne i 2) szkoły ponadgimnazjalne.
2. Tematyka prac plastycznych dotyczy interpretacji poezji i piosenek amerykańskich.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z wierszami i słowami
piosenek zamieszczonymi w załączniku.
4. Informacja na temat prac plastycznych:
a) Technika dowolna (np. rysunek pastelami, kolaż, grafika, wydzieranka).
b) Format prac plastycznych dowolny.
c) Prace wykonywane są indywidualnie. Prace przekazane na konkurs muszą być
pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
d) Każdy z uczniów może nadesłać na konkurs maksymalnie jedną pracę.
e) Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 1. imię i nazwisko
autora, wiek, klasa, rodzaj szkoły (gimnazjalna/ponadgimnazjalna); 2. Nazwa

szkoły, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); 3. imię i nazwisko
nauczyciela, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę. Prace
anonimowe nie będą brane pod uwagę.
5. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 32 359 21 41 (Biblioteka
Amerykańska „American Corner”) i 32 251 68 01 (Zespół Szkół Ekonomicznych im.
W. Korfantego w Katowicach).
6. Termin i miejsce nadesłania prac: do 30.04, na adres: „American Corner” Katowice,
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. W przypadku
wysyłki pocztą o uznaniu pracy za wysłaną w terminie decyduje data stempla
pocztowego.
V.

Wyniki konkursu i nagrody
1.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, estetyka, oryginalność, wkład pracy.

2.

Jury wybierze trzy najlepsze prace w kategorii szkół gimnazjalnych i trzy
najlepsze prace w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Przewidziane są
również wyróżnienia.

3.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Biblioteki Amerykańskiej
„American Corner” i Zespołu Szkół Ekonomicznych in. W. Korfantego
w Katowicach w dniu 15.05.2015, a nagrody zostaną przesłane zwycięzcą
w ciągu czternastu dni.

4.

Przewidziano nagrody w formie pomocy naukowych, gier edukacyjnych,
gadgetów i dyplomów.

VI.

Informacje dodatkowe:
a) Prace przechodzą na własność organizatorów i będą wystawnie w siedzibie
„American Corner” przy ul. Bankowej 14 w Katowicach oraz opublikowane na
stronie internetowej i fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook
„American Corner” oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego
w Katowicach.
b) Nadesłanie pracy opatrzonej metryczką z danymi autora jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych wyłącznie do
celów konkursu.
c) Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas transportu.
Za odpowiednie opakowanie odpowiada nadawca.
d) Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
e) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

f) Patronat Honorowy nad konkursem objął Juliusz Wasilewski, redaktor „Biblioteki
w szkole”.
g) Jury w składzie: przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich i Biblioteki Amerykańskiej „American Corner” w Katowicach dokona
wyboru najlepszych prac.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

