
  REGULAMIN
     XIV   PODKARPACKIEGO    PRZEGLĄDU    PLASTYKI    DZIECI    I    MŁODZIEŻY
     organizowanego pod Honorowym Patronatem   Marszałka Województwa Podkarpackiego  
                                                               
      1. Organizator Konkursu:

Biuro Wystaw Artystycznych  w Rzeszowie
2. Celem Konkursu 
jest poszukiwanie młodych talentów plastycznych z terenu województwa podkarpackiego poprzez 
wybór i  ukazanie ich najlepszych prac plastycznych dla rozbudzania poczucia piękna oraz 
przygotowania do odbioru sztuki. 
3. Temat konkursu 
W roku 2013 ogłoszonym ROKIEM WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO   tematem konkursu jest 
„Inspiracje muzyczne w plastyce”. Mamy nadzieję, że połączenie zajęć plastycznych ze słuchaniem 
utworów muzyki poważnej (dobrze byłoby zapoznać uczniów z twórczością W. Lutosławskiego) 
rozbudzi wyobraźnię i inwencję twórczą dzieci i młodzieży uczestniczącej w tym konkursie. 

4.Warunki uczestnictwa : 
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczestnicy zajęć 
pozaszkolnych w wieku od 6 do 15 lat bez podziału na grupy wiekowe. 

Maksymalny format prac A3 ( blok Nr 2)
       Technika : dowolna - malarstwo, rysunek, grafika na papierze , których nie należy oprawiać 
       i zaopatrywać w passe partoût. (Prace na płótnie, prace przestrzenne oraz wyklejane z plasteliny, bibuły 

itp. materiałów nie będą przyjmowane do konkursu).
       

Każda praca powinna być na odwrocie opisana     CZYTELNIE:                     
                                                                                imię, nazwisko ucznia, wiek ucznia, adres szkoły 

                                                                                       (pieczątka placówki),
                                                                                       imię nazwisko nauczyciela/prowadzącego
      a: mail sekretariatu szkolnego co pozwoli na szybszy kontakt.
                                                                                       

5. Każda ze szkół oraz ośrodków kultury ma prawo przez siebie ustalony sposób dokonać wyboru 
i przedstawić  do 20 prac swoich podopiecznych na konkurs. Prace należy dostarczyć lub przesłać 
bezpośrednio na adres organizatora do 5 kwietnia 2013r. (piątek godz. 15.00).

       6. Organizator złożone na konkurs prace podda ocenie powołanego przez BWA Jury, w skład którego 
wejdą artyści plastycy i nauczyciele plastyki. Jury będzie przykładało szczególną uwagę na walory 
plastyczne prac ich estetykę podania oraz czytelny opis i ilość złożonych prac przez jedną placówkę. 
Każde odstępstwo od regulaminowych warunków będzie podstawą do nie zakwalifikowania prac do 
wystawy.  O wynikach obrad Jury można informować się telefonicznie w sekretariacie BWA po 

       dniu 8 kwietnia 2013r. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczony na naszej stronie 
www.bwa.rzeszow.pl

7. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla nauczycieli.
 
       8.  Otwarcie  wystawy nagrodzonych i dopuszczonych do wystawy prac odbędzie się 
           9 maja 2013 r. o godzinie 11.00  w dolnej sali wystawowej Domu Sztuki w Rzeszowie.
          Placówki, z których prace wezmą udział w wystawie otrzymają zaproszenia na wernisaż. 
          
     
      9. Po zakończeniu ekspozycji (2 czerwca 2013 r.) prace można odbierać do 30.09. 2013 r.
           Organizator nie odpowiada za prace nieodebrane po tym terminie.

Adres korespondencji i składania prac:     
          Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów (sekretariat).
          tel. 0 – 17, 8533667  tel/fax: 0-17  8507155

   e-mail: piotr@bwa.rzeszow.pl
   Osoba koordynująca konkurs (kontakt) – art. plast. Piotr Rędziniak

mailto:piotr@bwa.rzeszow.pl
http://www.bwa.rzeszow.pl/

