WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI
DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które
pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją
wyobraźnię, sięgali po dzieła literatury polskiej i rozwijali swoje umiejętności twórcze.
Inspiracja do pomysłu na konkurs był dorobek Michała Elwiro Andriollego, znanego
malarza, architekta, ilustratora, który stał się symbolem naszego regionu. Związki artysty
z Mińskiem Mazowieckim oraz południowo- wschodnim Mazowszem zostały w ostatnich
latach w różnorodny sposób zaznaczone -Andriolli stał się patronem wielu instytucji
i placówek naszego regionu, zainicjowano wiele działań mających na celu promowanie
i upowszechnianie wiedzy o życiu i dorobku artysty oraz zachowanie śladów Andriollego
na Mazowszu. Tematyką tegorocznego konkursu- Ilustracje do dzieła Adama Mickiewicza
„Pan Tadeusz” pragniemy włączyć się w obchody roku Andriollego w naszym regionie
(w 2011 roku obchodzimy 175 rocznice urodzin tego artysty oraz 130 rocznicę
wydania" Pana Tadeusza" z ilustracjami M.E. Andriollego -wydanie1881 roku we Lwowie
nakładem Księgarni F.H. Richtera -Altenburg).
Pragniemy również aby idea tego konkursu przetrwała i stała się inspiracją do popularyzacji
współczesnej artystycznej ilustracji książkowej wśród młodzieży.
PATRONAT
Konkurs jest objęty patronatem
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•

Starosty Mińskiego

organizatorów Roku E.M. Andriollego na Mazowszu

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim

ORGANIZATOR
Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych
Ul. Kazikowskiego 18
05-300 Mińsk Mazowiecki

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI
DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
REGULAMIN
EDYCJA 2011/2012 –
ILUSTRACJE DO DZIEŁA ADAMA MICKIEWICZA – PAN TADEUSZ”

ORGANIZATOR
Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych
Ul. Kazikowskiego 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
CELE
- popularyzacja współczesnej artystycznej ilustracji książkowej
- popularyzacja tradycyjnych technik artystycznych
- inspirowanie młodzieży do rozbudzania wyobraźni i rozwijania umiejętności twórczych
- -popularyzacja czytelnictwa, obcowania z dziełami literatury polskiej
-promocja utalentowanej artystycznie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
-przybliżenie postaci oraz dorobku Michała Elwiro Andriollego
UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
mazowieckiego.
WARUNKI KONKURSU
Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nie mogą naruszać praw
autorskich osób trzecich .
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest :
- wykonanie ilustracji do określonego dzieła literatury polskiejw edycji konkursu 2011/2012 do dzieła „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza (do jednego
wybranego przez uczestnika fragmentu dzieła)
- wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika
Uczestnik wykonuje ilustrację, uwzględniając:
- technikę wykonania prac : rysunek, malarstwo lub grafika ,
(technikę wybiera autor ilustracji)
- prace nie mogą być oprawione
- na odwrocie każdej ilustracji należy umieścić w sposób trwały , czytelne ,sześcioznakowe
godło literowo-cyfrowe identyczne jak podane w karcie zgłoszenia oraz tytuł ilustracji
- do pracy należy dołączyć wydrukowany fragment dzieła, do którego sporządzono ilustrację,
bądź opis fragmentu dzieła
- prace mogą być tylko w jednym formacie A-4 (21x29,7)
-dopuszcza się oryginał pracy zrobionej ręcznie lub kopię pracy w formie wydruku
komputerowego

Do każdego projektu powinna być dołączona :
- wersja elektroniczna prac na płycie CD (format plików JPEG, TIFF lub PDF , tryb kolorów
CMYK , rozdzielczość 300 dpi , skala min. 1:1 ) nośnik powinien być oznaczony tym samym
godłem co praca
- karta zgłoszenia uczestnika z godłem literowo-cyfrowym
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak
również z niego wyłączonych
TERMIN :
Termin składania prac upływa 25 października 2011 roku. Koszty dostarczenia prac pokrywa
uczestnik. Prace można składać osobiście bądź przesłać pocztą .
Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie lub pocztą
elektroniczną. Na stronie internetowej organizatora zostaną zamieszczone nazwiska
laureatów konkursu
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2011 roku podczas finału
Roku Andriollego 2011 w Mińsku Mazowieckim
Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureatach, a także prac konkursowych czy wykonania dokumentacji w formie biuletynów,
katalogów itp. oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania autorom
honorariów.
ADRES SKŁADANIA PRAC
Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych
Ul. Kazikowskiego 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
Z dopiskiem : Konkurs „ Ilustracje do dzieł literatury polskiej”
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
Dla nagrodzonych i wyróżnionych autorów prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
KONTAKT
Uwagi i zapytania prosimy kierować do Agnieszki Paździoch tel. 608 295 693 Liceum
Plastyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych, telefon do sekretariatu szkoły 25 758 47 08
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia udziału w konkursie do pobrania na stronie
internetowej szkoły //www.zsemm.edu.pl/.

KARTA ZGŁOSZENIA
WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI
DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
(Edycja 2011/2012 – Ilustracje do dzieła Adama Mickiewicza – „Pan Tadeusz”)
Godło literowo-cyfrowe

AUTOR
Imię……………………………………………………………………………………………...
Nazwisko……………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji :………………………………………………………………...........
Kod…………-……………….miejscowość……………………………………………………
Telefon………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
e-mail szkoły, telefon
……………………………………………………………………………………
Opiekun artystyczny……………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
1.Oświadczam , że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.
2.Oświadczam , że :
- załączone prace nie były zgłaszane na inne konkursy i publikowane.
- były wykonane samodzielnie .
- nie wykorzystałem/am w swoich pracach dzieł innych twórców .
3. Oświadczam , że z chwilą złożenia pracy konkursowej przenoszę na organizatora autorskie
prawa majątkowe do pracy konkursowej mojego autorstwa do bezpłatnego zamieszczania
we wszystkich materiałach promujących ten konkurs .
4. Oświadczam , że jeśli praca otrzyma nagrodę , przenoszę na organizatora autorskie prawa
majątkowe do pracy konkursowej mojego autorstwa na wszelkich polach ich eksploatacji .
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Liceum Plastyczne
w Mińsku Mazowieckim oraz przedstawicieli mediów dla potrzeb związanych z konkursem ,
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.1997 nr 133 poz. 883)
Data…………………………………………………
Podpis………………………………………………

Godło literowo-cyfrowe

Godło literowo-cyfrowe

Tytuł pracy………………………………..

Tytuł pracy………………………………..

Godło literowo-cyfrowe

Godło literowo-cyfrowe

Tytuł pracy………………………………..

Tytuł pracy………………………………..

Godło literowo-cyfrowe

Godło literowo-cyfrowe

Tytuł pracy………………………………..

Tytuł pracy………………………………..

