IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Śladami Kulisiewicza - wędrówki ze szkicownikiem

REGULAMIN
„To jest moja czero, to jest moja biel” - mawiał Tadeusz Kulisiewicz - grafik i rysownik,
profesor ASP w Warszawie, członek-korespondent ASP w Berlinie, honorowy członek ASP we
Florencji. Kaliszanin, który jako wybitna postad na stałe wpisał się w historię najstarszego miasta w
Polsce. Przepełniony pasją tworzenia w swoich pracach oddawał charakter, naturę i duszę człowieka
w niezwykle ekspresyjny a zarazem lapidarny sposób. Jego niezapomniane kreślone stalówką
szkice z podróży do Chin, Meksyku, Brazylii, Indii czy na Kubę do dziś są inspiracją dla wielu artystów.
Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w 120 rocznicę urodzin artysty. Decyzją Rady Miasta
Kalisza rok 2019 w Kaliszu został ustanowiony Rokiem Tadeusza Kulisiewicza. Mamy nadzieję, że i tym
razem młodzież szkół plastycznych ruszy na wędrówki ze szkicownikiem. W świecie zaawansowanych
technologii nie należy zapominad o najprostszym sposobie przekazu artystycznego jakim jest szkic.
Idąc śladami wielkiego mistrza, zachęcamy młodzież do tworzenia szkiców, notatek z podróży, … tych
dalekich i tych bliskich, tych w głąb naszej wyobraźni a może w zakamarki ludzkiej duszy…?
I. ORGANIZATORZY
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Liceum Plastyczne im. T. Kulisiewicza w Kaliszu
II. WSPÓŁORGANIZATORZY
 Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
 Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie
 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
III. PATRONAT HONOROWY
 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Prezydent Miasta Kalisza
IV. CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU


Rozbudzenie wyobraźni oraz zachęcenie młodzieży do twórczej ekspresji plastycznej.



Przypomnienie i popularyzacja postaci oraz dorobku wybitnego grafika i rysownika
Tadeusza Kulisiewicza - Honorowego Obywatela Miasta Kalisza, Patrona Liceum
Plastycznego w Kaliszu.



Poszerzenie obszaru współpracy szkół plastycznych w Polsce.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów średnich szkół plastycznych w Polsce.
Uczestnik zgłasza do konkursu minimum trzy szkice w formacie nie większym niż 100cm x
70cm, wykonane w latach 2017 -2019, nie prezentowane w innych konkursach i
przeglądach. Mniejsze szkice prosimy nakleid na brystol o formacie 100cm x 70cm
proponując tym samym własną kompozycję prac. Do konkursu można zgłaszad szkicowniki .

Prace oceniane będą w kategorii rysunku i mogą byd wykonane w dowolnej technice
rysunkowej lub mieszanej.
4. Do każdej pracy należy dołączyd czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia uczestnictwa
(załącznik 1) zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, pełną nazwę szkoły, imię i
nazwisko opiekuna artystycznego. Prosimy o wypełnienie i przesłanie listy uczestników
(załącznika 2) oraz oświadczenie RODO (załącznik3).
5. Prace konkursowe należy przesład na adres:
3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Liceum Plastyczne
im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu
ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
z dopiskiem:
Konkurs plastyczny – „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem ”
w terminie do 14 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Obrady Jury odbędą się w połowie października 2019.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własnośd organizatora konkursu.
Prace zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane na wystawę zostaną odesłane do szkół
biorących udział w konkursie na ich koszt po zakooczeniu wystawy do 15 lutego 2020.
9. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na wernisaż wraz z opiekunami o czym zostaną
powiadomieni listownie.
10. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i wyróżnieo odbędzie się w
listopadzie 2019 .
6.
7.
8.

VI. NAGRODY
Oceny prac oraz podziału nagród i wyróżnieo dokona jury powołane przez organizatora
konkursu w porozumieniu z CEA.
2. Nagrodą główną w konkursie jest Grand Prix - 1000 PLN ufundowane prze Fundację
Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie. Laureaci konkursu otrzymają
dyplom, katalog oraz nagrody rzeczowe (materiały plastyczne, albumy, książki ) ufundowane
przez sponsorów konkursu.
1.

VII. KONTAKT
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu - Liceum Plastyczne im. Tadeusza
Kulisiewicza ul. Rzemieślnicza 6 , 62-800 Kalisz, tel. /62/ 767 76 50, fax/62/ 766 55 13,
email: sekretariat@zsp2.kalisz.pl, www.liceumplastyczne.kalisz.pl
 Szczegółowych informacji udziela komisarz konkursu Izabella Symanowicz tel. 609 826 170,
e-mail: filisart@vp.pl
VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatną publikację
swojego wizerunku przez Liceum Plastyczne w Kaliszu na dowolnych polach eksploatacji związanych z
promocją konkursu, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. W przypadku uczniów
niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/ prawni opiekunowie.

(Załącznik 2)

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Śladami Kulisiewicza –wędrówki ze szkicownikiem
Lista uczestników

............................................................................................................................................................................
nazwa szkoły

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
adres szkoły

…………………………………………………………
pieczątka szkoły

Lp. Imię i nazwisko ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Imię i nazwisko nauczyciela

Karta zgłoszenia uczestnictwa
(Załącznik 1)

Imię i nazwisko:

Klasa:
Wiek:
Tytuł pracy:
Technika i format:
Opiekun artystyczny:
Pieczątka szkoły:

Telefon/Fax :
e-mail szkoły :
Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja
2018 r. i przeniesieniu na organizatora Konkursu pt.,,Śladami Kulisiewicza - wędrówki ze szkicownikiem”
organizowanego przez ZSP Nr 2- Liceum Plastyczne w Kaliszu praw majątkowych do dzieł dostarczonych na
konkurs na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 Ustawy z dn.4.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz. 666 z późniejszymi zmianami) w wydawnictwach, materiałach
promocyjnych i na stronie internetowej organizatora i współorganizatorów konkursu.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka (niepotrzebne skreślid)
przez Liceum Plastyczne w Kaliszu na dowolnych polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani
terytorialnego w informacjach związanych z konkursem „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem ”

( Miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………………..

Podpis pełnoletniego uczestnika/
lub rodzica / opiekuna prawnego

…………..…………………………………………………………………

Uwaga: Kartę należy przykleić na odwrocie pracy

