REGULAMIN 13 OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE
RYSUNKU I MALARSTWA UCZNIÓW ŚREDNICH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
w roku szkolnym 2016/2017
ORGANIZATORZY

Organizatorami Ogólnopolskiego Biennale są:
Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku –Białej i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
CEL

Zadaniem konkursu jest porównanie wyników pracy dydaktycznej w zakresie rysunku i malarstwa
oraz umożliwienie konfrontacji postaw artystycznych młodzieży. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi
na wartości płynące z bezpośredniej obserwacji natury i jej twórczej analizy. Idea konkursu kładzie nacisk
w szczególności na programowe elementy kształcenia artystycznego uczniów średnich szkół plastycznych takie jak:
znajomość zasad komponowania, obserwacja natury oraz poprawność budowy formy i przestrzeni, jak również
umiejętność operowania szerokim spektrum środków wyrazu.
WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V, VI-Ogólnokształcących Szkół Sztuk Pięknych oraz III, IV- Liceów
Plastycznych publicznych i niepublicznych przedstawiając prace rysunkowe i malarskie powstałe pod opieką merytoryczną
nauczycieli szkoły. Każda szkoła może zaproponować maksymalnie 10 rysunków (maksymalny format B1)
i 10 prac malarskich. Na konkurs mogą być nadsyłane prace absolwentów szkoły. Każda praca powinna być
zaopatrzona w kartę zgłoszeniową dołączoną do regulaminu (umieszczoną z tyłu pracy w prawym dolnym rogu).
OPIS PRACY

Każda szkoła dołącza jedną płytę CD lub DVD z zapisem cyfrowym prac zgłoszonych do konkursu
Zapis powinien odpowiadać następującym parametrom:
rozmiar: krótszy bok pracy minimum 2400 pikseli,
przestrzeń kolorystyczna: CMYK,
format zapisu: TIFF rozdzielczość 300 dpi,
prace rysunkowe i malarskie zapisujemy w odrębnych folderach
nazwa pliku wg schematu : miasto_szkoła_nazwisko_imię_technika _.rozszerzenie
– szkoła : pierwsze litery pełnej nazwy szkoły autora,
– nazwisko: nazwiska dwuczęściowe rozdzielone podkreśleniem ("podłoga"),
– imię : prosimy podawać tyko jedno imię,
– rozszerzenie : tif
(np. Bielsko-Biala_ZSP_Nowak _Jan_węgiel_.tif)
PRZEBIEG

Przebieg konkursu jest dwuetapowy. Pierwszy etap jest przeprowadzany przez Komisję Konkursową szkoły zgłaszającą udział
w Biennale. Drugi etap Konkursu – ogólnopolski odbywa się w siedzibie organizatora w Zespole Szkół Plastycznych
w Bielsku-Białej, gdzie oceny nadesłanych prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji
Artystycznej na podstawie propozycji przedstawionych przez dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.
W skład Komisji wchodzą profesorowie wyższych uczelni artystycznych. Ogólnopolska Komisja Konkursowa zbierze się i dokona
oceny prac oraz ich wyboru na wystawę. Komisja wyłoni i przyzna nagrody oraz wyróżnienia w kategorii rysunku i malarstwa
spośród wybranych rysunków i obrazów na wystawę pokonkursową.
NAGRODY

Grand Prix- za wybitną pracę artystyczną w kategorii rysunku lub malarstwa,
I, II , III miejsce oraz 10 wyróżnień w kategorii rysunku,
I, II, III miejsce oraz 10 wyróżnień w kategorii malarstwa.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i innego podziału nagród.
Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce w Galerii Bielskiej BWA w terminie od marca do kwietnia 2017 r.
TERMIN

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do ZSP w Bielsku-Białej upływa 16 stycznia 2017 r.
Listę i płytę CD/DVD z zapisem cyfrowym prac proszę przesłać do 16 stycznia 2017 r. /listem priorytetem/
ADRES

Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej
ul. gen. Sikorskiego 8
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem 13 OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE RYSUNKU I MALARSTWA UCZNIÓW ŚREDNICH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

Organizatorzy proszą o odpowiednio wcześniejsze przeprowadzenie oceny i wyboru prac przez Szkolne Komisje
oraz przesłanie ich w wyznaczonym terminie na adres Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Ponadto organizatorzy proszą
o zabezpieczenie i właściwy opis prac wysyłanych na Konkurs. Odesłanie prac na adres szkoły nastąpi do końca
maja 2017 roku. Koszt wysyłki pokrywa szkoła biorąca udział w Biennale.
KONTAKT

Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, ul. gen. Sikorskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała tel/fax /33/ 812-36-54
email:bielskiplastyk@wp.pl

PIECZĘĆ SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA
13 OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE
RYSUNKU I MALARSTWA UCZNIÓW ŚREDNICH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
w roku szkolnym 2016/2017
(prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

INFORMACJA O AUTORZE
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA : .......................................................................
2. KLASA: ........................................................................................................
3. PEŁNA NAZWA SZKOŁY ...........................................................................
4. TYTUŁ PRACY: ..........................................................................................
5. TECHNIKA: ................................................................................................
6. FORMAT: ....................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA :
....................................................................................................
Akceptuję warunki regulaminu konkursu oraz wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia
i nazwiska w prasie, telewizji, internecie, katalogu itp. w związku z udziałem w 13 Ogólnopolskim Biennale Rysunku
i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych organizowanym przez ZSP w Bielsku-Białej.
( miejscowość i data) ………………………………………………………………..
( czytelny podpis autora ) …………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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6. FORMAT: ....................................................................................................
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....................................................................................................
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