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 POWIATOWY  KONKURS  PLASTYCZNY 

   dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

i szkół specjalnych 

 

w ramach III Powiatowego Festiwalu Sztuki 

„KOLOR, RUCH, TANIEC” 
do 12.05.2017 r 

 
I. ORGANIZATORZY :  

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – Galeria 56 

 
osoby koordynujące: Kamilla Kasprzak, Marzena Klimowicz, Anita Tomala 

                                                           

 
II. CELE   KONKURSU: 

  

1. Popularyzowanie postaw społecznych, w oparciu o poszanowanie kultury tańca,  

           z akcentem na rolę ruchu jako elementu zdrowego stylu życia.  

2. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na 

określony temat. 

3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu, promocję sztuki 

dziecięcej oraz realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki. 

 

 

III. INFORMACJE  O  PRZEBIEGU  KONKURSU 

 

1. Kategorie wiekowe: 

a) SP klasy I-III 

b) SP klasy IV-VI 

c) Szkoły Gimnazjalne 

d) Szkoły Ponadgimnazjalne 

e) Szkoły Specjalne:  

- do 10 lat 

- 11 lat – 14 lat 

- powyżej 15 lat  

2. Proponowane formy artystycznej wypowiedzi (techniki) : rysunek, malarstwo, techniki 

graficzne, kolaże,  techniki łączone, techniki własne. 

3. Format: prace płaskie - A3 ( kartka z dużego bloku- najlepiej technicznego) 



4. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek 

autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego oraz uczestnicy 

uwzględnieni na liście zbiorczej z danej szkoły (lista powinna zostać wysłana na adres  

           e-mail: pceik@pceik.pl  ) - od jednego opiekuna artystycznego nie więcej niż 10 prac 

5. Termin przekazania prac konkursowych – do 21.04.2017 r. UWAGA przedłużony termin 

składania prac do 12.05.2017 r. 

6. Prace należy dostarczyć na adres: 

 PCEiK  w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56;tel./fax. 71 314- 01- 72. 

7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji 

Galerii. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do 

wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji 

nadesłanych prac. 

8. Posiedzenie jury konkursowego dnia: 25 kwietnia 2017 r. 

9. Publikacja protokołu z posiedzenia jury konkursowego na stronie  Powiatowego Centrum 

Edukacji i Kultury: www.pceik.pl: 26 kwietnia 2017 r. 

10. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28.04.2017 r. podczas III Powiatowego Festiwalu 

Sztuki „ Tanecznym krokiem” na Placu Zwycięstwa. 

11. Wystawa pokonkursowa w Galerii 56 w trakcie ogólnopolskiej Nocy Muzeów. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w 

wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 

powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) 

 

 

V. Kilka uwag o konkursie od organizatorów: 

 

Henri Matisse  w 1910 roku namalował obraz „Taniec” . 
Obraz ten jest jednym z najbardziej znanych dzieł malarza, twórcy fofizmu. Widzimy ludzi 

tańczących w kręgu prowansalski taniec zwany farandola. Artysta ciekawie uchwycił gesty i sylwetki 

tancerzy prawie unoszących się nad ziemią. Ciała, są tu symbolem wolności, jaką daje taniec. 

Rozpalone do czerwoności ciała dają wyraz uniesienia i radości, jaka towarzyszy zabawie. Na 

pierwszy rzut oka obraz zdaje się dość prymitywny w sposobie przedstawiania ludzkich postaci – ale 

to właśnie synteza jest największą siłą tego obrazu. Wyraziste sylwety i ostry kolor podkreślają 

dynamikę i energie płynącą z tańca 

Magia tańca od zawsze towarzyszy człowiekowi w rozwoju. Od zawsze obecna, przewijająca się 

przez kolejne epoki przyjmowała  symboliczne znaczenia.  Taniec - symbol  energii, radości, 

młodości, wolności, triumfu, taniec chocholi, rytualny,  czy też dance macabre - taniec śmierci .                                                                                                                                  

 

Życzymy  sukcesów artystycznych i radości tworzenia. 
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