Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,
Przedstawiamy Państwu projekt konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej,
polegającego na zaprojektowaniu odznaki dotyczącej Powstania Wielkopolskiego. Konkurs
adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Poznania.
Idea projektu:
W związku ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, wraz
ze Starostwem Powiatowym proponujemy uczniom udział w konkursie plastycznym
o charakterze patriotycznym. Stworzenie przez młodzież odznaki o Powstaniu Wielkopolskim to
wyjątkowe zadanie, dające pretekst nie tylko do poszerzenia wiedzy historycznej i treningu
umiejętności plastycznych i kreatywnych. To nade wszystko wspaniały przyczynek do poznania
lokalnej tradycji, budowania tożsamości i poczucia przynależności oraz poczucia identyfikacji ze
społecznością lokalną. To doskonała forma utrwalania w uczniach zasad moralnych, postawy
szacunku i odpowiedzialności za Ojczyznę. Konkurs ten, to dodatkowa motywacja do podjęcia
aktywności plastycznej oraz nauki historii. Uczestnik konkursu uczy się wykorzystywać zdobytą
wiedzę i umiejętności na innych płaszczyznach, w tym przypadku doskonali umiejętność twórczej
interpretacji symboli związanych z Powstaniem Wielkopolskim.
Odbiorcami zadania są uczniowie szkół podstawowych zamieszkałych lub/i uczących się na terenie
Poznania.
Nagrodą dla laureatów będzie stworzenie prawdziwych przypinek o średnicy 56 mm ze wzoru
pracy laureata. Przypinki zostaną dostarczone do szkoły.
Biorący udział w konkursie nauczyciele mogą zdobywać doświadczenie niezbędne do awansu
zawodowego. Na żądanie nauczyciela zostanie wystawione zaświadczenie o wzięciu udziału w
konkursie.
Jesteśmy przekonani, że edukacja kulturalna i dbanie o kultywowanie tradycji wspierają proces
wychowawczy, kształtują w młodzieży poczucie estetyki i wpływają na ich wrażliwość. Jednocześnie
jest to szansa na odkrywanie talentów i rozwijanie potencjału twórczego. Działania przewidziane w
projekcie stanowią też dodatkową formę pracy z młodzieżą w domu lub w szkole. Stanowi to więc
interesujące uzupełnienie edukacji szkolnej. Zachęcam do udziału w projekcie.

Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Dmitrzak- Panek
Członkini zarządu Fundacji Ars
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REGULAMIN:
1. Konkurs organizowany jest przez: Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych zamieszkałych lub/i uczących się
na terenie Poznania..

3. Celem konkursu jest:
A. Przedstawienie Powstania Wielkopolskiego jako wydarzenia wyrażającego wartości
patriotyczne, wartości kultury symbolicznej, społecznej i materialnej budującego
fundament poczucia wyjątkowości miejsca w jakim się żyje;
B. Stworzenie niepowtarzalnej patriotycznej odznaki odnoszącej

się w warstwie

symbolicznej do Powstania Wielkopolskiego
C. Kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych - wzmacnianie poczucia
przynależności do społeczności lokalnej
D. Utrwalanie szacunku, dumy i odpowiedzialności względem dziedzictwa Małej
Ojczyzny
E. Zaktywizowanie młodzieży do samodzielnej, twórczej pracy oraz rozwój zdolności
artystycznych i manualnych
F. Kształtowanie w młodzieży poczucia estetyki i wpływanie na ich wrażliwość

4. Odznaka:
Odznaka to graficzny symbol mówiący o przynależności do jakiejś grupy, posiadaniu specjalnej
umiejętności lub wyróżnienia. Dzięki zawartej w sobie charakterystycznej symbolice odznaka
powinna w sposób jednoznaczny odnosić się do danego pojęcia. Może przybierać różnorodne formy
(znaczek, naszywka, medal, wstążka lub inne). Odznaka pozwala identyfikować się, odróżniać od
innych, czynić noszącego ją dumnym, z faktu noszenia danych symboli lub barw

5. Warunki techniczne prac
W przypadku konkursu odznaka musi przybrać formę pracy płaskiej, w kształcie okręgu o
średnicy 56 mm.
Przykład:
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Możliwe jest podanie więcej niż 1 wzoru
Przykład:

Praca musi dać się zeskanować bez uszczerbku na jakości oraz wymiarach (56 mm)
Możliwe jest dostarczenie pracy w formie elektronicznej oraz stworzenie jej w wybranym
programie graficznym.

6. Planowane kryteria oceny prac konkursowych stosowane przez komisję konkursową:


tematyka patriotyczna dotycząca Powstania Wielkopolskiego



ujęcie kluczowych lub/i dających się jednoznacznie zinterpretować symboli powstania



uwzględnienie wymogów technicznych (praca płaska w kształcie okręgu o średnicy 56 mm)



dbałość o szczegóły,



samodzielność wykonywania,



estetyka pracy.
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7. Wyłoniona zostanie jedna zwycięska praca. Wyłonionych zostanie także 4 dodatkowe prace, z
których dwie zajmą kolejno miejsca II oraz III, a dwie pozostałe będą wyróżnione.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wybrania więcej lub mniej laureatów
proporcjonalnie do ilości zgłoszeń.
9.

Aby wziąć udział w konkursie potrzebne jest:
A. Podpisanie pracy w następujący sposób:
imię i nazwisko
wiek uczestnika
nr i adres szkoły
imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy
B. Złożenie prac w terminie– do 20.11 do godz. 17:00
do siedziby:
Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
Ul. Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań

10. Dopuszczalne jest dostarczenie pracy w formie elektronicznej w formacie .jpg lub .pdf
na maila: a.dmitrzak@ars.org.pl do dnia 20.11.2018 do godziny 17:00
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń:
a) niespełniających wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie;
b) naruszających dobre obyczaje (w rozumieniu obowiązującego prawa);
c) naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie i/lub prawo w zakresie ochrony
wizerunku;
d) których jakość wykonania powoduje, że są nieczytelne.
12. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo do dnia 21.11.2018:
a) poprzez kontakt ze szkołą
b) poprzez kontakt z opiekunem
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13.Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest wykonanie prawdziwej odznaki w formie okrągłych
przypinek dostarczonych do szkoły, dyplom uczestnictwa oraz edukacyjne nagrody
rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego wernisażu prac konkursowych w
Urzędzie Miasta Poznania. Planowana data wernisażu to 27.11.2018r.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac niespełniających
warunków konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do rozporządzania pracami konkursowymi na wszystkich
polach eksploatacji, w tym w szczególności rozpowszechniania i zwielokrotniania prac.
16. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i
filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie i telewizji oraz innych mediach
reklamujących konkurs i wystawy.
17. Złożenie prac do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego
regulaminu.
18. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

Aleksandra Dmitrzak
Mail: a.dmitrzak@ars.org.pl
Tel: 501 320 888; 61 855 25 45
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