Konkurs plastyczny „Kolory nadziei…”
Regulamin konkursu
Zapraszamy do udziału w konkursie pt. Kolory Nadziei. Za pomocą szerokiej gamy kolorystycznej
przedstawmy obraz Nadziei, czym bądź kim jest, co się z nią wiąże, jak Jej pragniemy itp. Praca
plastyczna powinna sprawiać radość zarówno twórcom jak i odbiorcom oraz wykraczać poza granice
realizmu. Nie malujmy chorób i cierpienia, bo one towarzyszą ludziom każdego dnia.
1. Cele konkursu:
- prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży propagującej idee
hospicyjne w kampanii Pola Nadziei
- wykorzystanie języka sztuki do prowadzenia dialogu społecznego na potrzeby ludzi chorych
i cierpiących,
- rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób nieuleczalnie chorych ,
- kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności dobroczynnej,
- wyzwalanie wrażliwości i postaw wolontaryjnych,
2. Kategorie uczestników konkursu:
Dzieci i młodzież.
Kategorie: Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
3. Warunki konkursu:
- Na konkurs przyjmowane są prace wykonane na papierze o formacie A3(297 x 420mm)
w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej.
- Prace mogą być wykonane farbami, kredkami, pastelami suchymi lub olejnymi.
- Uczestnicy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą wykonać prace graficzne na
komputerze.
- Prace nie powinny zawierać żadnych napisów czy haseł.
- Prosimy o nie wysyłanie na konkurs prac wykonanych z użyciem wymienionych
materiałów: plasteliny, bibuły zwijanej w kulki, brokatu, kaszy, ryżu, naklejek.
- Prosimy o niekopiowanie logo kampanii Pola Nadziei.
- Jedna placówka oświatowa można nadsyłać nie więcej niż 15 prac.
- Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora
- Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych.
- Organizator nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia prac podczas przesyłania lub
transportu.
4. Opis prac:
- Tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy.
- Nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail.
- Imię i nazwisko nauczyciela -opiekuna.
5. Terminy:
- nadsyłanie prac: do 28 kwietnia 2015 r. na adres Organizatora.
- ogłoszenie wyników: do 8 maja 2015 r. na stronie www.hospicjum-czestochowa.pl
- wręczenie nagród:
-

12 maja 2015 r. godz. 10.00 - finał kampanii Pola Nadziei; Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
14 maja 2015 r. godz. 10.00 - finał kampanii Pola Nadziei; Miejski Dom Kultury w Myszkowie
18 maja 2015r. godz. 10.00 - finał kampanii Pola Nadziei; Klub Politechnik w Częstochowie.
Stowarzyszanie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
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