K³odzkie Towarzystwo Owiatowe
zaprasza do wziêcia udzia³u w X dolnol¹skim konkursie plastycznym pod has³em:

Ziemia K³odzka - kraina piêknych krajobrazów
pod patronatem Dolnol¹skiego Kuratora Owiaty we Wroc³awiu:

REGULAMIN
1.
W 1996 roku K³odzkie Towarzystwo Owiatowe po raz pierwszy zorganizowa³o regionalny konkurs
plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y od zerówki po maturê. Od 1998 roku konkursem objête zosta³y wszystkie placówki owiatowe Dolnego l¹ska.
Czas p³ynie i oto zapraszamy do wziêcia udzia³u w jubileuszowym dziesi¹tym dolnol¹skim konkursie plastycznym, któremu tym razem przywieca has³o: Ziemia K³odzka - kraina piêknych krajobrazów.
Mamy nadziejê, ¿e m³odzi artyci z dolnol¹skich szkó³ dostrzegaj¹ piêkno krajobrazów naturalnych i kulturowych k³odzczyzny, ¿e lubi¹ region k³odzki, a dziêki swojej artystycznej wra¿liwoci, stworz¹ piêkne prace
plastyczne na ten w³anie temat. Twórzcie z pasj¹ magiczny wiat artystycznych wizji i doznañ!
Nauczycielom bior¹cym udzia³ w konkursach plastycznych K³odzkiego Towarzystwa Owiatwowego
piêknie dziêkujê za dotychczasowe zaanga¿owanie, fachowe wspieranie m³odzie¿y oraz zachêcanie do
aktywnoci artystycznej. Zasiane przez Was ziarno wra¿liwoci na piêkno i dobro ju¿ owocuje i bêdzie
przynosiæ Wam radoæ przez kolejne dziesiêciolecia. Tak trzymaæ!
Koordynator dolnol¹skich konkursów plastycznych KTO od dziesiêciu lat - Janusz Laska
2. Celem konkursu jest odszukanie i promowanie m³odych ludzi utalentowanych plastycznie oraz dotarcie
i docenienie pracy tych nauczycieli, którzy potrafi¹ w szczególny sposób rozbudzaæ w uczniach pasjê twórcz¹.
3. Konkurs ma charakter wojewódzki, do wziêcia udzia³u w nim zapraszamy nauczycieli i m³odzie¿
z wszystkich miejscowoci naszego makroregionu. Rozgrywany on bêdzie w trzech grupach wiekowych:
grupa A: uczniowie klas 0, I, II, III szkó³ podstawowych,
grupa B: uczniowie klas IV, V, VI szkó³ podstawowych i I gimnazjum,
grupa C: uczniowie klas II i III gimnazjum oraz szkó³ ponadgimnazjalnych i rednich.
4. Prace (malarskie, rysunkowe, grafiki, drukarskie, wyklejanki, techniki ³¹czone) powinny byæ wykonane
na kartonie o wymiarach nie mniejszych ni¿: w grupie A:
20 x 20 cm
w grupie B:
30 x 30 cm
w grupie C:
40 x 40 cm
Nauczycieli prosimy o wstêpn¹ selekcjê prac w szko³ach, przed przys³aniem do KTO.
5. Nagrody i wyró¿nienia: wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e na kszta³t dzieciêcej pracy plastycznej ma wp³yw
zarówno wra¿liwoæ ucznia, jak i opieka artystyczna, jury przyznawaæ bêdzie nastêpuj¹ce nagrody:
W ka¿dej z trzech grup wiekowych uczniowie otrzymuj¹:
I miejsce
dyplom + 300 z³ + nagrody rzeczowe,
II miejsce
dyplom + 200 z³ + nagrody rzeczowe,
III miejsce
dyplom + 100 z³ + nagrody rzeczowe,
3 wyró¿nienia I stopnia:
dyplom + nagrody rzeczowe,
3 wyró¿nienia II stopnia:
dyplom + nagrody rzeczowe,
3 wyró¿nienia III stopnia
dyplom + nagrody rzeczowe.
Nauczycielom przyznane zostan¹ honorowe dyplomy oraz nastêpuj¹ce nagrody:
1.
nauczyciel, który wprowadzi najwiêksz¹ liczbê prac do fina³u
700 z³
2.
nauczyciel, który wprowadzi drug¹ co do iloci liczbê prac do fina³u
500 z³
3.
nauczyciel, który wprowadzi trzeci¹ co do iloci liczbê prac do fina³u
300 z³
x.
pozostali nauczyciele, którzy wprowadz¹ prace do fina³u
nagrody rzeczowe
Dodatkow¹ nagrod¹ dla wszystkich 36 finalistów i ich opiekunów plastycznych bêdzie wystawa
nagrodzonych i wyró¿nionych prac i wernisa¿ w Muzeum Ziemi K³odzkiej 18 stycznia 2006 roku.

6. Na odwrocie ka¿dej pracy nale¿y umieciæ nastêpuj¹ce informacje:
tytu³ pracy: ...............................................................................................................................................................
imiê i nazwisko autora pracy ..................................................................................................................................
klasa, do której uczêszcza autor ..................

numer telefonu do autora ...............................................

dok³adny adres prywatny autora ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
imiê i nazwisko nauczyciela sprawuj¹cego opiekê plastyczn¹ .............................................................................
dok³adny adres prywatny nauczyciela ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
numer telefonu kontaktowego do nauczyciela sprawuj¹cego opiekê plastyczn¹ .................................................
pieczêæ adresowa szko³y:

UWAGA!
Brak tych informacji mo¿e byæ podstaw¹ nie dopuszczenia prac plastycznych do konkursu!
7. Prace w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2005 r. do godz. 15.00 prosimy sk³adaæ
osobicie lub przes³aæ drog¹ pocztow¹ na adres:
K³odzkie Towarzystwo Owiatowe ul. Daszyñskiego 12, 57 - 300 K³odzko.
Liczy siê termin dotarcia prac do KTO!
8. Prace bêda oceniane przez jury z³o¿one z artystów plastyków oraz przedstawicieli organizatorów
konkursu. Decyzje jury s¹ nieodwo³alne, a ostateczna interpretacja regulaminu przys³uguje organizatorom
konkursu. Nades³anie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu
oraz wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów prac i ich plastycznych opiekunów
na potrzeby KTO.
9. Nagrodzone i wyró¿nione prace nie bêd¹ odsy³ane, pozostaj¹c do dyspozycji KTO oraz sponsorów
konkursu. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo bezp³atnej reprodukcji prac w katalogach lub innych
wydawnictwach. Pozosta³e prace mo¿na odebraæ osobicie w siedzibie KTO od 18. 01. do 31.01.2006 r.
10. Dodatkowych informacji i wyjanieñ udziela Janusz Laska - koordynator konkursu, tel. (0-74) 867 04 99.
11. Organizatorzy i sponsorzy konkursu Ziemia K³odzka - kraina piêknych krajobrazów :
- K³odzkie Towarzystwo Owiatowe,
- Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych w K³odzku,
- Muzeum Ziemi K³odzkiej w K³odzku,
- HASTA - Wroc³aw,
- TITANUM Wroc³aw,
- BIURO-OFERTA Wroc³aw,
- sponsorzy indywidualni, pragn¹cy zachowaæ anonimowoæ.
12. Patronat medialny:

DOLNOL¥SKA GAZETA SZKOLNA - dolnol¹skie pismo owiato we,

KREATOR - regionalne pismo kulturalno-owiatowe,
BRAMA. Gazeta Prowincjonalna Ziemi K³odzkiej.

