Regulamin konkursu plastyczno – multimedialnego ”W Hołdzie Chełmońskiemu”
w 100. rocznicę śmierci artysty
pod Honorowym Patronatem Starosty Łowickiego
Organizatorzy:
Muzeum w Łowiczu
I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
Cel konkursu:
1. Przybliżenie postaci i twórczości Józefa Chełmońskiego (1849 - 1914).
2. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz
indywidualnych zdolności twórczych poprzez wykonanie prac inspirowanych twórczością lub
kopii malarstwa/rysunku Józefa Chełmońskiego.
3. Zwrócenie uwagi na następujące cechy twórczości artysty:
- tematyka związana z życiem wsi, związki człowieka z naturą
- stosowana gama kolorystyczna
- skróty perspektywiczne na przykładzie „Trójek” i „Czwórek”
- wielowątkowa narracja
- ukazywanie natury i jej zmienności
- studium, szkic jako część procesu twórczego.
4. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na twórczość J. Chełmońskiego.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
2. Każdy autor może zgłosić po 1 pracy w kategoriach:
a. inspiracja twórczością J. Chełmońskiego
b. kopia obrazu/rysunku J. Chełmońskiego
c. prezentacja multimedialna poświęcona życiu i twórczości J. Chełmońskiego
3. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, collage, prezentacja w formacie ppt lub pptx
(od 15 do 20 slajdów).
4. Format prac malarskich nie może być mniejszy niż A-3.
5. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
6. Wskazane jest nadsyłanie prac poprzez szkoły, instytucje i organizacje pośredniczące w
przeprowadzeniu konkursu (przesyłka powinna być sztywno opakowana).
7. Do każdej pracy należy dołączyć druk zgłoszenia uczestnictwa oraz podać: imię i nazwisko
autora, wiek, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły, placówki zgłaszającej, imię i nazwisko
nauczyciela lub opiekuna, telefon kontaktowy, kategorię (a, b, c).
8. W konkursie nie mogą brać udziału prace już nagradzane.
9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.
10. Nagrodzone prace plastyczne zostaną zaprezentowane w Muzeum w Łowiczu na
wystawie pokonkursowej.
11. Dwie najciekawsze prezentacje multimedialne prezentowane będą na stałej ekspozycji
historycznej Muzeum w Łowiczu w miesiącach kwiecień – maj, z podaniem nazwisk
autorów.

Rozstrzygnięcie:
1. Oceny dokona jury powołane przez organizatora.
2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2014 r. w Muzeum w Łowiczu.
3. Informacja o osobach nagrodzonych w konkursie pojawi się na stronie internetowej
muzeum www.muzeumlowicz.pl.
Terminarz:
1. Nadsyłanie prac na adres: Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99 – 400 Łowicz, do
28.03.2014 r.
2. Otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród – kwiecień 2014 r.
Zastrzeżenia:
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.
2. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach
informacyjnych (w Internecie, prasie i plakatach wystaw oraz innych wydawnictwach
promujących konkurs).
4. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
Informacje o konkursie:
Muzeum w Łowiczu
Stary Rynek 5/7, 99 – 400 Łowicz
Tel. 46 837-39-28 wew. 36, fax 46 837-36-63
www.muzeumlowicz.pl
e-mail: art-hist@muzeumlowicz.pl
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu
Ul. Bonifraterska 3, 99 – 400 Łowicz
Tel. 46 837 42 00
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
Stary Rynek 5/7, 99 – 400 Łowicz
Tel. 46 837 96 67

