Regulamin
I OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ

„W ODCIENIACH BIELI”
PORTRETY ZWIERZĄT

Biel to najjaśniejsza z barw. Może być biel niebieska
zimna, ale też ciepła i lekko żółtawa.
Biel można przedstawić bardzo jasnymi odcieniami
innych kolorów i uzyskamy np. alabastrowy, mleczny,
kremowy, perłowy, porcelanowy, kolor kości słoniowej.
Natalia Różycka l.13

Malujcie eksperymentując z farbami, kredkami
na papierze i w komputerze. Mieszajcie kolory
i obserwujcie zwierzęta o białym ubarwieniu:
polarne lisy i niedźwiedzie, zające amerykańskie,
białuchy, mewy modrodziobe, pardwy, kozły
śnieżne, białe papugi etc.
Życzymy radości tworzenia.
Michalina Szmer l.10

ORGANIZATOR
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław
KOORDYNATOR
Elżbieta Ratajczyk
CELE KONKURSU
- umożliwienie uczestnikom wyrażenie odczuć i refleksji związanych z tematem konkursu
- popularyzacja zwierząt o białym ubarwieniu
- poddanie analizie barwy białej, dostrzeżenie różnych odcieni bieli

UCZESTNICY KONKURSU
Dzieci i młodzież od 6 do 18 lat
WARUNKI UDZIAŁU
Prace można wykonać w dowolnej technice płaskiej /rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa/, bez
materiałów sypkich.
Format: A-4, A-5
Prace powinny być czytelnie opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, imię i nazwisko
nauczyciela, adres placówki.
Prosimy nie oprawiać i rolować prac.
Prace będą oceniane w kategoriach:
grafika komputerowa oraz pozostałe techniki
TERMIN NADSYŁANIA PRAC
Prace opisane czytelnie i trwale prosimy przesłać do 31 marca 2018 r.
(decyduje data stempla pocztowego)na adres:
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław
z dopiskiem KONKURS "W odcieniach bieli"
Protokół z obrad jury będzie dostępny na stronie: www.mdk.wroclaw.pl
Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu (termin i miejsce zostaną ogłoszone na naszej stronie).
Nagrody: 1 nagroda i 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Kategorie wiekowe: szkoły podstawowe klasy 0-3; szkoły podstawowe klasy 4-6; klasy 7 i gimnazja; szkoły
ponadgimnazjalne; szkoły specjalne i ośrodki wychowawcze.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przynależącym do
Zespołu „CEKDiM”(rezerwacja we własnym zakresie). Rezerwacje telefonicznie – 71 798 68 81 wew. 150.
Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych/ zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j. z dn. 28.06.2016r.)

