Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
ul. Kosmonautów 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza, tel./fax (032) 260 32 40
e-mail: sekretariat@zspdabrowa.pl

www.zspdabrowa.pl
Regulamin V Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Projektowej
1. Organizator
Organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Projektowej jest Zespół Szkół Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Konkurs został wpisany do
Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego.
2. Honorowy patronat
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
3. Cele konkursu


Prezentacja prac projektowych uczniów średnich szkół plastycznych



Porównanie realizacji i inspiracja do dyskusji poświęconej nauczaniu projektowania

w średnich szkołach plastycznych


Przygotowanie uczniów do dalszej edukacji w wyższych szkołach plastycznych
4. Uczestnicy

Uczniowie średnich szkół plastycznych.
5. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa
Przedmiotem konkursu są prace z dziedziny projektowania graficznego. Prace powinny cechować
się: kreatywnością rozwiązań, oryginalnością koncepcji, nowatorstwem formy, poprawnością
wykorzystania krojów pism, dobrym przygotowaniem plansz prezentacyjnych.
Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach:



Ilustracja. Format i technika ilustracji jest dowolna. Prace należy umieścić na planszy
formatu B2 ( grubości max. 2mm).



Identyfikacja wizualna. Projekt powinien zawierać następujące elementy: projekt logo,

papieru firmowego, wizytówki, koperty a także innych elementów (minimum 1) do wyboru
z możliwych zależnie od tematu, np.: zaproszenie, teczka, ulotka, CD, itp.



Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę w każdej kategorii. Prace należy
nadsyłać w formie wydruku lub w przypadku ilustracji możliwa jest inna technika.

Prace powinny być umieszczone na maksymalnie trzech planszach
Prace powinny być naklejone na płytę o grubości max. 2 mm formatu B2. Do prac należy dołączyć
płytę CD z plikiem zawierającym projekt. Pliki powinny być zapisane w formacie TIFF, JPG, CMYK,
300 dpi.


Każdą pracę należy opatrzyć godłem, złożonym z sześciu znaków. Do pracy dołączyć
kopertę opatrzoną tym samym godłem, przypisanym zgłoszonej pracy z wypełnioną kartą
zgłoszenia. (Karta zgłoszenia załączona jest do regulaminu).



Prace z jednej szkoły mogą być nadesłane na jednej zbiorczej płycie CD.



Do prac wysyłanych z jednej szkoły należy dołączyć listę zbiorczą prac.
6. Terminy.

Prace dostarczyć do 15 maja 2018roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
Zespół Szkół Plastycznych
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Kosmonautów 8


Prace nadesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie i zostaną odesłane na koszt
nadawcy.



Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca 2018 roku. Informacje o wynikach konkursu
umieszczone będą na stronie internetowej szkoły.



Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w październiku
2018 roku.
7. Kwalifikacja prac i nagrody



Oceny prac dokona Jury powołane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.



Jury przyzna regulaminowe nagrody:

Grand Prix
oraz w każdej kategorii: I Nagrodę
II Nagrodę
III Nagrodę
Wyróżnienia


Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.



Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplomy uczestnictwa.
8. Postanowienia końcowe



Prace nagrodzone i biorące udział w wystawie pokonkursowej zostaną odesłane na koszt
szkół uczestniczących w konkursie



Uczestnicy konkursu przysyłają prace na własny koszt, a organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac konkursowych

w katalogu i na stronie internetowej szkoły w celu informacji i promocji konkursu.


Po zakończeniu wystawy prace zostaną odesłane na koszt szkół uczestniczących

w konkursie. Należy podać decyzję o odesłaniu prac po zakończeniu konkursu


Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autorów zgody na warunki
niniejszego regulaminu.

V Ogólnopolskie Biennale Grafiki Projektowej

KARTA ZGŁOSZENIA

1

Godło

2

Tytuł pracy

3

Nazwisko i imię autora

4

Wiek autora

5

Klasa

6

Nazwa szkoły

7

Adres szkoły

8

Telefon szkoły, e-mail

9

Nazwisko i imię nauczyciela

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych
w publikacjach dotyczących konkursu.

Podpis autora
Podpis nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka
w publikacjach dotyczących konkursu.
Podpis rodzica bądź opiekuna prawnego
małoletniego uczestnika konkursu
Proszę o odesłanie pracy po zakończeniu konkursu na koszt nadawcy TAK / NIE

Kartę należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem i dołączyć wraz z płytą CD do zgłoszonej pracy

