Regulamin Wojewódzkiego Konkursu
„Plastyczne nutki filmowe czyli malowanie muzyki”

1. Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku
ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
97-500 Radomsko
2. Celem Konkursu jest:


popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie,
nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,



pobudzanie i rozwijanie twórczego myślenia,



inspirowanie twórczych poszukiwań,



rozwój inteligencji emocjonalnej i wyobraźni,



popularyzacja muzyki skomponowanej do polskich filmów fabularnych i
animowanych,



rozwój kreatywności osób niepełnosprawnych,



kształtowanie wytrwałości i konsekwencji w działaniu,



współpraca między szkołami i środowiskami.

Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością z
terenu województwa łódzkiego.
2. Konkurs organizowany zostanie w czterech kategoriach wiekowych:
1. uczniowie klas 0 – III szkół podstawowych
2. uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
3. uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych
4. uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe
3. Zadania konkursowe
1. Uczniowie klas 0 – III szkół podstawowych
W pierwszej grupie wiekowej należy wykonać pracę plastyczną do muzyki wybranego
polskiego filmu animowanego spośród następujących propozycji: „Reksio”, „Miś Uszatek”,
„Bolek i Lolek”, „Dziwne przygody Koziołka Matołka”, „Przygody kota Filemona”,
,Porwanie Baltazara Gąbki oraz „Apolejka i jej osiołek” lub „Małpa w kąpieli”.
„Małpa w kąpieli”

http://tvsfa.com/tvsfa/TheMonkeysBath.mp4

https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,apolejka-i-jej-osiolek,40272932 „Apolejka i jej osiołek”

2. Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
Uczniowie tej kategorii wiekowej tworzą prace do muzyki A. Korzyńskiego skomponowanej
do filmu „Akademia Pana Kleksa” w reżyserii K. Gradowskiego lub do muzyki K.
Dębskiego stworzonej do filmu „W pustymi i w puszczy” G. Hooda.
https://www.youtube.com/watch?v=g4AuW_bTGNU

„ Akademia Pana Kleksa”

https://www.youtube.com/watch?v=KO3vfPnv7fY&t=667s

„W pustyni i w puszczy”

3. Uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych
Dla trzeciej grupy wiekowej przygotowano następujące zadanie, przygotowanie ilustracji do
muzyki W. Kilara z filmu „Pan Tadeusz” w reżyserii A. Wajdy lub namalowanie pracy
plastycznej do muzyki skomponowanej przez K. Serockiego do filmu „Krzyżacy” w
reżyserii A. Forda.

„ Pan Tadeusz”

https://www.cda.pl/video/9129170d/vfilm
https://www.cda.pl/video/15606869

„ Krzyżacy”

4. Uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe
Uczestnicy najstarszej grupy wiekowej mają za zadanie wykonać pracę plastyczną do głównej
piosenki filmu „Ogniem i mieczem” J. Hofmana „Dumka na dwa serca” lub zilustrowanie
muzyki pochodzącej z filmu Janosik” J. Passendorfera.
„Ogniem i mieczem”

https://www.youtube.com/watch?v=wcXAKhwsl6o
https://www.cda.pl/video/155053672

„Janosik”

3. Prace plastyczne muszą być wykonane indywidualnie.
4. Każdy uczestnik może złożyć jedną, wcześniej niepublikowaną, pracę.
5. Praca plastyczna powinna być wykonana na kartonie o formacie A4 lub A3. Technika
wykonania prac dowolna: ołówek, kredki, pastele suche, pastele olejne, techniki
malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, wycinanki, collage itp.
6. Każda praca powinna zawierać kartę zgłoszeniową (według podanego załącznika):
imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres i telefon/faks szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela-opiekuna oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
/ w załączeniu/
7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową, w skład której
wejdą: nauczyciele plastycy i oligofrenopedagodzy.
Komisja oceniać będzie:


nowatorstwo w podejściu do tematu



samodzielność wykonania, wkład pracy,



staranność, estetyka i trwałość pracy,



pomysłowość, oryginalność, kreatywność,



rodzaj wykorzystanych materiałów, ogólne wrażenie artystyczne.

8. Prosimy o nadsyłanie prac do dnia 05 kwietnia 2019 roku na podany poniżej adres
szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku
ul. Św. Jadwigi Królowej 20
97- 500 Radomsko
Z dopiskiem Konkurs „Muzyka filmowa”
9. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i przechodzą na własność
organizatorów.
10.Wyniki

konkursu

pojawią

się

na

stronie

internetowej

szkoły

http:

www.psp6.radomsko.pl a laureaci zostaną poinformowani przez organizatora o zajętej
lokacie. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane: I, II, III miejsce oraz
wyróżnienia.
11.Nagrodzone

i

wyróżnione

prace

zostaną

wyeksponowane

na

wystawach

pokonkursowych.
12. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
13. Nagrody rozesłane zostaną pocztą na podany przez uczestników adres.
14. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych, które będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
i życzymy wszystkim jego uczestnikom radości tworzenia.

Organizatorzy konkursu
Maria Smoląg

Joanna Zadworna

Załącznik 1.
Wojewódzki Konkurs „Plastyczne nutki filmowe czyli malowanie muzyki”.

Lp.

Dane autora pracy

1.

Imię i nazwisko

2.

Wiek

3.

Kategoria

5.

Nazwa szkoły lub placówki oświatowej:

6.

1

2

3

4

Ulica:

Numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Powiat:

Województwo:

Nauczyciel / opiekun

Imię i nazwisko

Tel. kontaktowy
7.
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających
z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).
2. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych
utrwaleń.

Data……………..…………………...........
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami. Wypełnioną tabelkę należy przykleid na
odwrocie pracy konkursowej. Punkt 3 proszę wypełnid używając znaku X.

