REGULAMIN
konkursu plastycznego

„BILET do LSP”
Bilet do Liceum Sztuk Plastycznych
im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu

ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu
Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno - Artystycznych „TeKa”
ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
tel. (062) 767 76 50, fax. 766 55 13
e-mail: sekretariat@zsp2.kalisz.pl
www.liceumplastyczne.kalisz.pl

CELE KONKURSU:
1.

Twórcza kreacja i wypowiedź artystyczna uczestników.

2.

Popularyzowanie sztuki plastycznej.

3.

Promocja Liceum Sztuk Plastycznych, jako ośrodka kształcenia artystycznego.

4.

Integracja uczniów uzdolnionych plastycznie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas VIII szkoły podstawowej.

2.

Uczestnika do udziału w konkursie może zgłosić szkoła, inna placówka oświatowa
lub kulturalna, a także rodzic lub prawny opiekun.

3.

Nie ma ograniczenia ilości zgłoszeń uczestników.

4.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej w
terminie określonym przez organizatora oraz przesłanie podpisanej zgody na
przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na publikację prac i danych
osobowych uczestnika – załącznik nr 1.

PRZEBIEG KONKURSU:
1.

Konkurs obejmuje jeden etap.

2.

Ze względu na obostrzenia sanitarne uczestnicy konkursu realizują zadania
konkursowe we własnych siedzibach.

3.

Konkurs rozpoczyna się z chwilą udostępnienia na oficjalnej stronie Liceum Sztuk
Plastycznych w Kaliszu (www.liceumplastyczne.kalisz.pl) oraz na stronie na

Facebook’u (Liceum Plastyczne Kalisz) treści zadania wraz z objaśnieniem i
dokumentacją fotograficzną martwej natury, która jest tematem zadania
konkursowego.
4.

Uczestnicy konkursu realizują dwie prace w dwóch technikach - rysunkowej np.:
ołówek, węgiel, sepia oraz malarskiej np.: tempery, plakatówki, akryle.

5.

Prace należy zrealizować na białym brystolu o formacie A3 i podpisać imieniem i
nazwiskiem na odwrocie.

6.

Materiały do realizacji prac konkursowych uczestnicy zapewniają sobie we własnym
zakresie.

7.

Przewidywany czas na realizację prac od 10.00 do 15.00.

8.

Po zakończeniu zadania konkursowego uczestnicy fotografują obie zrealizowane
prace. Wysyłają 2 zdjęcia w formacie JPG na adres lsp@zsp2.kalisz.pl do godz.
18.00 w dniu konkursu - jako potwierdzenie uczestnictwa w konkursie.

9.

Obydwie prace konkursowe wraz z karta zgłoszeniową (załącznik nr 2) można
złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu
(zachowując zalecenia sanitarne) lub przesłać drogą pocztową (najlepiej
„priorytetem”) na adres szkoły:
ZSPP w Kaliszu,
Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza
ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz

z dopiskiem „Bilet do LSP”, najpóźniej do 14 kwietnia 2021 r. (decyduje data
stempla pocztowego).
10. Ocena i selekcja prac odbędzie się na terenie ZSPP w Kaliszu – Liceum Sztuk
Plastycznych w dniu 21 kwietnia 2021 r.
11. Oceny dokonuje komisja powołana przez dyrektora ZSPP w Kaliszu składająca się
z nauczycieli przedmiotów artystycznych zatrudnionych w Liceum Sztuk
Plastycznych.
12. Komisja sporządza protokół z posiedzenia Jury konkursowego. Protokół zostanie
opublikowany na oficjalnej stronie Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu oraz na
stronie na Facebook’u w dniu następnym po obradach komisji konkursowej.
13. Komisja spośród prac wszystkich uczestników wybiera i nagradza Biletem do LSP
równorzędnie trzy prace plastyczne oraz przyznaje trzy równorzędne wyróżnienia.
14. Dopuszcza się możliwość przyznania specjalnego wyróżnienia tzw. Wyróżnienia
Dyrektora Szkoły.
KRYTERIA OCENY PRAC:
1.

Odpowiedź na temat przewodni konkursu.

2.

Ogólny wyraz artystyczny pracy.

3.

Umiejętność stosowania środków artystycznych (plastycznych) tj. :
– kompozycja, kadr,
– przestrzeń, perspektywa,
– konstrukcja, proporcje,
– linia, kreska, plama,
– barwa, gama barwna,
– faktura,
– światło i cień, np.: kierunek światła, cień rzucany przez przedmioty.

4.

Nowatorskie, interesujące formy realizacji oraz ciekawe technicznie rozwiązania.

NAGRODY:
1.

2.

Organizator konkursu przewiduje następujące nagrody:
•

trzy równorzędne nagrody w formie Biletu do LSP, który zwalnia z obowiązku
zdawania egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu w
przypadku kandydowania o przyjęcie do ww. szkoły,

•

trzy równorzędne wyróżnienia oraz ewentualne wyróżnienia dyrektorskie,

•

nagrody rzeczowe dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych uczestników
konkursu.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora konkursu.
Celem tej decyzji jest propagowanie i upowszechnianie artystycznego dorobku
dzieci i młodzieży poprzez min. publikacje w środkach masowego przekazu w tym
na platformach informacyjnych zarządzanych przez szkołę.
Pozostałe prace będzie można odebrać - po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym - po ustaniu obostrzeń sanitarnych.

Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora ZSPP w Kaliszu – Liceum Sztuk Plastycznych
im. Tadeusza Kulisiewicza w dniu 1 marca 2021 roku.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu
Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Kulisiewicza
/-/ Janusz Matuszewski

opracował zespół w składzie:
Iwona Marcinkowska
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Marcin Gaj

