Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym "Boże Narodzenie w Malarstwie"

REGULAMIN KONKURSU
Temat

BOŻE NARODZENIE W MALARSTWIE – widziane oczami dzieci i młodzieży.
Temat Bożego Narodzenia pojawił się w sztukach plastycznych w IV wieku n.e. Jest jednym z najstarszych oraz
najczęstszych motywów w ikonografii chrześcijańskiej. Na przestrzeni wieków wydarzenie to pokazywane było
z niesłychaną maestrią. A jak wyobrażamy sobie to wydarzenie w XXI wieku? Jak za pomocą malarstwa i naszej
wyobraźni przedstawić przyjście Boga na świat? Jak dzieci i młodzież widzą swoimi oczami tę wiekopomną chwilę dla
ludzkości?

Technika i format prac
 techniki malarskie (np. tempera, plakatówka, akryl, akwarela, gwasz)
oraz rysunkowe (np. pastele, kredki ołówkowe, świecowe itp.)
 format prac: A3 lub większy (papier o gramaturze większej niż 90 g - np. brystol)
 nie przyjmujemy prac komputerowych, wyklejanek a także prac w formie zrolowanej lub pogniecionej

Cel konkursu





promowanie młodych talentów i pobudzanie aktywności twórczej
kultywowanie tradycji i znaczenia Świąt Bożego Narodzenia
zachęcenie do czerpania inspiracji z Biblii oraz historii sztuki
rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży

KryteriA oceny






treść i forma pracy
samodzielność wykonania
inwencja twórcza
pomysłowość i oryginalność
walory artystyczne oraz estetyka pracy

Kategorie Wiekowe






Przedszkola
Szkoły podstawowe kl. I-III
Szkoły podstawowe kl. IV-VI
Szkoły podstawowe kl. VII-VIII/Gimnazjum
Szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne
Finał Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w Sokołowskim Ośrodku Kultury
odbędzie się w styczniu 2018 r.


Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 Prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu tj. Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Do wykonanej pracy należy dołączyć na odwrocie wypełnioną drukowanymi literami metryczkę (załącznik nr 1)
Prace należy składać u Organizatora Konkursu
do 8 stycznia 2018 r.
Adres: Sokołowski Ośrodek Kultury
ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski

(załącznik nr 1)

Imię i nazwisko autora pracy
Wiek, klasa
Nazwa i dokładny adres placówki

Imię i nazwisko Opiekuna
Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko autora pracy
Wiek, klasa
Nazwa i dokładny adres placówki

Imię i nazwisko Opiekuna
Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko autora pracy
Wiek, klasa, grupa
Nazwa i dokładny adres placówki

Imię i nazwisko opiekuna
Telefon kontaktowy

