KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJALNYCH
i VIII KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu po raz czwarty organizuje konkurs plastyczny
skierowany do uczniów klas III szkół gimnazjalnych i VIII klas szkół podstawowych.
Poprzednie edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym roku prosimy o prace
związane z tematem „Okno…”
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
- rysunek
format A3
- malarstwo
format A3
- fotografia
każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie cyfrowym
(format pliku – JPG, rozmiar do 10 MB)
Namalujcie, narysujcie lub sfotografujcie skojarzenia z „oknem” (okno na świat, widok z okna, patrzę
z okna, patrzę w okno, odbicie w oknie, pory roku i pory dnia za oknem, okno wystawowe, jadę i
patrzę przez okno autobusu, pociągu, samochodu, samolotu, co stoi na parapecie…). To hasła – małe
podpowiedzi.
Czekamy na prace plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice.
Prace rysunkowe i malarskie prosimy wysłać do 22 listopada 2018 r. na adres: Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Kościelcu, ul. Długa 1, 62-604 Kościelec. Decyduje data stempla pocztowego.
Prace fotograficzne w postaci pliku cyfrowego należy dostarczyć do dnia 20.11.2018 r. na mail
organizatora:
konkurs@plastyk-koscielec.pl
W każdym mailu wraz z plikami cyfrowymi należy podać: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę
i adres szkoły.
Prosimy o dokładne opisanie prac rysunkowych i malarskich na ich odwrocie:
- imię i nazwisko autora,
- tytuł pracy,
- nazwa i adres szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Prosimy zadbać o dobre zabezpieczenie prac na czas transportu tak, aby się nie pogniotły. Prosimy
nie rolować prac!
Wyniki konkursu ogłosimy na uroczystym wernisażu wystawy pokonkursowej 07 grudnia 2018 r.
w pałacu w Kościelcu. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. W dniu wernisażu
będzie można zwiedzić pałac w Kościelcu, zapoznać się z profilem szkoły i obejrzeć prezentację
multimedialną. Osoby zainteresowane, które przyjadą z pracami plastycznymi, będą mogły wysłuchać
profesjonalnej korekty i dowiedzieć się, jak dalej rozwijać swoje zainteresowania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Dyrekcja i nauczyciele
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

