Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda”
pod patronatem
„Vitroflora” k.Bydgoszczy
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”
Urząd Miasta Rybnika

zaprasza do udziału
w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Kwiaty”

pt. „Z kwiatami poprzez wieki”
Kwiaty towarzyszą sztuce od czasów najdawniejszych. W zależności od epoki zmieniało się ich znaczenie,
miejsce i częstotliwość występowania. Już od starożytności pełniły funkcję dekoracyjną i symboliczną.
Utożsamiane były z bogami, używane były jako amulety - tak jak kwiat lotosu, będący jednym z
najważniejszych motywów botanicznych w starożytnym Egipcie. Stanowiły jeden z najczęściej
pojawiających się motywów w europejskiej sztuce średniowiecznej - jako element prawie każdego
krajobrazu, jako główny motyw pojawiających się wtedy gobelinów i wyrobów włókienniczych,
przyozdabiających kościoły i pałace. Stanowiły również atrybuty świętych. W renesansie pojawiały się w
niemalże każdej martwej naturze, niosąc za sobą znaczenie w zależności od gatunku czy momentu
kwitnięcia. Na przestrzeni dziejów kwiaty nieprzerwanie stanowią element świata mody, podlegający
różnorodnym stylizacjom. Trudno również wyobrazić sobie bez nich przestrzeń publiczną. Wiele budowli
historycznych, kamienic czy pałaców zdobionych jest motywami kwiatowymi stosownie do czasów, w
których powstawały.
Celem konkursu jest ukazanie kwiatów na tle epoki. Rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz wrażliwości
estetycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
młodych twórców.
Technika : dowolna- płaska ( malarstwo, grafika, kolaż) z wyjątkiem prac przestrzennych!
Format prac: min. 21x30 cm max. 50x70 cm
Prace nie mogą być oprawiane ani rolowane.
Komisja dokona oceny w kategoriach wiekowych:
5 – 7 lat
8-10 lat
11- 13 lat
14-16 lat
17-20 lat
Termin składania prac : 30 września 2019 r.
Prace powinny być opisane czytelnie na odwrocie:
Imię i nazwisko autora, wiek ( według rocznika)
Imię i nazwisko instruktora
Adres, nr telefonu oraz e-mail placówki oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik)
NADESŁANE PRACE NIE BĘDĄ ZWRACANE. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PUBLIKOWANIA I
REPRODUKOWANIA PRAC KONKURSOWYCH BEZ WYPŁACANIA HONORARIÓW AUTORSKICH.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 r.
Wyniki ukażą się na stronie internetowej placówki : www.przygoda-rybnik.pl
Prace prosimy przesyłać na adres:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda”
Ul. Świerklańska 42 A
44-200 Rybnik
Tel. 32 42 26376
e-mail: oppprzygoda@interia.pl

Załącznik
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU DZIECKA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” w Rybniku, z
siedzibą przy ul. Świerklańskiej 42a, 44-200 Rybnik, i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
„Przygoda” danych osobowych mojego dziecka tj. imienia i nazwiska, upublicznianie wizerunku mojej
córki / mojego syna, wykorzystanie i publikację jego/jej dorobku twórczego na terenie placówki, w
środowisku lokalnym i w mediach w związku z realizacją XVII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pt. „Kwiaty”.

……………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

……………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

……………………………………………………
podpis rodzica

