VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„PRZYRODA POLSKA – MELODIA MGIEŁ NOCNYCH”
GDYNIA 2017
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (058) 698 86 18
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
2. CELE KONKURSU:
 umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac plastycznych,
 wymiana doświadczeń między instruktorami i nauczycielami z różnych placówek,
 pobudzenie wyobraźni,
 poszerzenie znajomości polskich poetów,
 ćwiczenie umiejętności analizy tekstu literackiego w powiązaniu z obrazem.
3. MIEJSCE I TERMIN:
 Nadesłanie prac do 31 marca 2018 roku
na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
z dopiskiem „Przyroda polska” – konkurs plastyczny
w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub
listownie. Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej
placówki.
 Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu wyślemy pocztą.

4. UCZESTNICY:
 Dzieci w wieku od 9 do 16 lat.
5. ZASADY UCZESTNICTWA:
Zadanie konkursowe: Proszę przeczytać dzieciom poniższy utwór:

MELODIA MGIEŁ NOCNYCH
(Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym)
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,
lekko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...
Okręcajmy się wstęgą naokoło księżyca,
co nam ciała przezrocze tęczą blasków nasyca,
i wchłaniajmy potoków szmer, co toną w jeziorze,
i limb szumy powiewne, i w smrekowym szept borze,
pijmy kwiatów woń rzcźwą, co na zboczach gór kwitną,
dźwięczne, barwne i wonne, w głąb wzlatujmy błękitną.
Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,
lekko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...
Oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona,
lećmy, lećmy ją żegnać, zanim spadnie i skona,
puchem mlecza się bawmy i ćmy błoną przezrocza,
i sów pierzem puszystym, co w powietrzu krąg toczą,
nietoperza ścigajmy, co po cichu tak leci,
jak my same, i w nikłe oplatajmy go sieci,
z szczytu na szczyt przerzućmy się jak mosty wiszące,
gwiazd promienie przybiją do skał mostów tych końce,
a wiatr na nich na chwilę uciszony odpocznie,
nim je zerwie i w pląsy pogoni nas skocznie...

a następnie pokazać reprodukcje obrazów Leona Wyczółkowskiego:

A następnie poprosić ich o stworzenie pracy rysunkowej na temat skojarzeń związanych
z wierszem i obrazami. Uwaga! Każde skojarzenie jest dobre! Chodzi o stworzenie
warunków do odbioru poezji i pobudzenia wyobraźni i emocji, a nie narzucenie kierunku
interpretacji.


wykonanie pracy w jednej z technik rysunkowych: ołówek, węgiel, sangwina, sepia,
pisak, marker, tusz.



wymiary prac dowolne ale nie większe niż A1 (841 mmx 594 mm)



prosimy o przesłanie prac nie oprawionych, płasko zapakowanych – nie w rolkach



prosimy o spis uczestników konkursu z danej placówki wraz z adresem instytucji i
adresem e-mail



każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:

IMIĘ I NAZWISKO autora pracy
WIEK autora
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna artystycznego.
ADRES SZKOŁY/ instytucji, pieczątka firmowa
/ adres z kodem, telefon, e-mail/
6. KRYTERIA OCENY PRAC:
 twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
 ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac,
 stopień opanowania technik plastycznych.
7. ZASADY ORGANIZACYJNE:
 Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność
organizatora. Prac nie zwracamy!
 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w
środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o
laureatach konkursu, również na stronie internetowej placówki.
 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
 Do zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się
w załączniku.

Koordynator konkursu
Izabel Bogacz

Kierownik Działu Sztuki
Aleksandra Wysocka

