
 

 

 

„Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.” 

Leonardo da Vinci 

 

SZKOLNY KONKURS  ŻYWE OBRAZY 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. ks. P. Skargi w Szamotułach. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. ks. P. Skargi             

w Szamotułach. 

3. CELE KONKURSU: 

● budzenie zainteresowania malarstwem, 

● dostrzeganie i promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie, 

● inspirowanie do pracy twórczej. 

4. UCZESTNICY: 

● uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej, 

● uczniowie klas liceum ogólnokształcącego.  

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

● zainscenizowanie wybranego obrazu malarskiego dowolnego artysty w taki sposób,         

by odzwierciedlał malarski oryginał,  

● wykonanie zdjęcia obrazującego efekt końcowy pracy aparatem fotograficznym lub         

telefonem komórkowym oraz wywołanie go w formacie 21x30 (zdjęcie 1), wywołanie           

zdjęcia oryginalnego obrazu w formacie 10x15 (zdjęcie 2), zdjęcie powinno bardzo           

dokładnie przypominać obraz wybranego malarza, 

● opis dwóch zdjęć na odwrocie: imię i nazwisko autora/autorów, tytuł obrazu oraz imię             

nazwisko jego autora, 



● jeden autor bądź grupa może przedstawić maksymalnie 2 obrazy, 
 

● przekazane zdjęcia przechodzą na własność Organizatorów, zdjęcia nie będą         

zwracane, jednocześnie autor zdjęcia wyraża zgodę na zamieszczenie go na wystawie           

konkursowej przygotowanej przez Organizatorów, 

● osoby przynoszące prace konkursowe (zdjęcia) wyrażają zgodę na przetwarzanie         

przez Organizatorów konkursu swoich danych osobowych. 
6. KRYTERIA OCENY I NAGRODY: 
 

● o wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą  

osoby wytypowane przez Organizatorów Konkursu, 

● głównym kryterium oceny pracy (zdjęcia) jest jak największa wierność oryginałowi: 

dokładność wykonania scenografii, stroje przebranych osób, rekwizyty itp.,  

● każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo nagrody, 

● prace (zdjęcia) niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane, 

● rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w 2 marca 2020 r., 

● werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 
7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 
 

● prace (zdjęcia) należy dostarczyć do dnia 14 lutego 2020 r. do Pań Agnieszki 
Sługockiej lub Natalii Szulc.  

Informacji dodatkowych  udziela koordynator projektu pani Agnieszka Sługocka. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY I ODKRYWANIA WSPANIAŁEGO 

ŚWIATA SZTUKI! 

 


