12 Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Satyryczny
i Animację Filmową dla Szkół Plastycznych
„ ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA”
Organizatorzy: Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu,
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

REGULAMIN
1. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest prezentacja
prac rysunkowych, graficznych i filmowych
o charakterze satyrycznym i humorystycznym,
poruszających tematy mówiące o przyczynach
i skutkach zagrożenia naszego środowiska
naturalnego. Temat przewodni: Odnawialne
Źródła Energii.

4. TERMINY SKŁADANIA PRAC
Prace należy przesłać do 30 stycznia 2016 r.
(decyduje data stempla pocztowego), na
adres:
Zespół Szkół Plastycznych
w Jarosławiu
ul. Jezuicka 1,
37-500 Jarosław

2. CZAS I MIEJSCE EKSPOZYCJI PRAC
Sala Wystawowa Zespołu Szkół
Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego
w Jarosławiu, ul. Opolska 12,
Otwarcie wystawy 31 marca 2016r.

5. JURY
Przeglądu oraz
kwalifikacji
prac
do
wystawy i podziału nagród dokona jury
powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie. W skład jury wejdą: wykładowcy
wyższej szkoły filmowej, pedagodzy średnich
szkół plastycznych, znani artyści, satyrycy.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Wystawa ma charakter konkursu
dla uczniów średnich szkół plastycznych,
wszystkich klas. Konkurs będzie rozstrzygany
w dwóch kategoriach:
- rysunek satyryczny
- satyryczny komiks lub film animowany
o tematyce ochrony środowiska.
Każdy uczestnik może nadesłać do pięciu prac
wykonanych w dowolnej technice rysunkowej,
graficznej, animacji filmowej.
Dla rysunków obowiązują wyłącznie
formaty: A-4 lub A-3. Wyklucza się odbitki
ksero.
Dozwolone są techniki komputerowe.
Na odwrocie prosimy umieścić metryczkę,
korzystając z odbitki ksero załączonego do
regulaminu wzorca.
Komiks może być zrealizowany na
czterech planszach formatu A-4, lub na
dwóch planszach formatu A-3, w dowolnej
technice
rysunkowej
lub graficznej
(dozwolone techniki komputerowe).
Film animowany:
- maksymalny czas -3 minuty
- obraz należy zapisać w jednym z formatów:
AVI, MOV, SWF
- płyta CD lub DVD powinna być podpisana
nazwiskiem autora i nazwą szkoły. Pełne dane
należy podać w metryczce naklejonej na
opakowanie płyty.

6. NAGRODY
Nagroda główna LAPTOP
Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
- rysunek satyryczny
- komiks lub film animowany
Oprócz nagród regulaminowych, organizatorzy
przewidują wyróżnienia i nagrody fundowane.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone
laureatom podczas
otwarcia
wystawy
31 marca 2016 roku, w sali wystawowej
"Synagoga", Zespołu Szkół Plastycznych
w Jarosławiu, ul. Opolska 12.
7. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorzy
nie
ponoszą
odpowiedzialności za uszkodzenia prac
wynikłe w czasie transportu. W związku
z konkursem zostanie wydany katalog oraz
płyta
DVD,
zawierające
reprodukcje
nagrodzonych prac.
Zgłaszając prace na konkurs uczestnicy
wyrażają zgodę na publikowanie w mediach
ich prac w celach promocyjnych konkursu.
Po cyklu wystaw prace zostaną zwrócone
w terminie do 31 grudnia 2016r.
Komisarzem konkursu i wystawy
jest artysta plastyk Henryk Cebula.
Wszelkie pytania proszę kierować na
adres szkoły, lub na numer telefonu
16 621 24 18, e-mail:zsp@jaroslaw.edu.pl

