
Konkurs plastyczny „Księżniczka Nadzieja”

Regulamin konkursu

Zapraszamy dzieci  i  młodzież  do udziału w konkursie plastycznym pt.  Księżniczka Nadzieja.
Zachęcamy  do  personifikacji  „Nadziei”  znanej  nam  wyłącznie  jako  pozytywne  uczucie,
oczekiwanie  na  poprawę  i  spełnienie  naszych  pragnień,  tych  zdrowotnych  i  materialnych.
Czekamy  na  prace  ukazujące  wyjątkową,  czasem  nierealistyczną  postać,  a  nawiązanie  do
księżniczki to  pozostawanie w sferze marzeń. Nasz konkurs ma nieść radość i dodawać otuchy
tym najbardziej cierpiącym, dlatego prosimy nie ukazywać chorób i cierpienia.
W tej edycji konkursu obowiązującą i dominującą techniką jest grafika, czyli praca wykonana za
pomocą  odbitek  z  różnych  matryc  (tektury,  materiałów,  liści  itp.),  połączona  z  rysunkiem  i
malarstwem oraz rysunek graficzny (tusz, mazaki, itp.).

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,

- kreowanie  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  (w  tym  klasy  VII)  i
ponadgimnazjalne.

3. Warunki konkursu:
- Na konkurs przyjmowane są prace wykonane na papierze, tekturze o formacie A3 (297 x

420mm,  w technice  graficznej  (grafika  kolorowa  i  czarno-biała),  farby  (wszystkie
rodzaje),  pastele  olejne,  suche pastele,  kredki  ołówkowe i  akwarelowe,  ołówki,  tusze,
mazaki itp.

- Prace wykonane w innej technice niż proponowana, nie będą oceniane.
- Uczestnicy  z   kl.  VII,  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,
cekinów.

- Prosimy o niekopiowanie logo kampanii Pola Nadziei.
- Jedna placówka oświatowa można nadsyłać nie więcej niż 10 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 30 kwietnia 2018 r. na adres Organizatora.
- ogłoszenie wyników: do 11 maja 2018 r. na stronie www.hospicjum-czestochowa.pl
- wręczenie nagród:

-  16 maja 2018     r. godz. 10.00 -  finał kampanii Pola Nadziei; Miejski Dom Kultury w Lublińcu.
-  17 maja 2018     r. godz. 10.00 -  finał kampanii Pola Nadziei; Miejski Dom Kultury w Myszkowie.

       -  18 maja 2018     r. godz. 10.00 -  finał kampanii Pola Nadziei;  w Częstochowie.
-  22 maja 2018     r. godz. 10.00 -  finał kampanii Pola Nadziei; Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku.


