NAGRODY

POKAŻCIE NAM
JAK MALUJECIE!

OCENA PRAC
KONKURSOWYCH
Prace konkursowe oceniane będą w czterech kate-goriach wiekowych:
Grupa wiekowa I od 4 do 6 lat
Grupa wiekowa II od 7 do 11 lat
Grupa wiekowa III od 12 do 15 lat
Grupa wiekowa IV od 16 do 20 lat
Wszystkie prace oceniane będą przez międzynarodowe
jury, które przyznawać będzie nagrody w każdej z grup
wiekowych. Prace wybrane przez jury prezentowane
będą we wrześniu 2018 roku w kilku miejscach w
Schwedt nad Odrą i w kraju związkowym Brandenburgia.

KRYTERIA OCENY PRAC
Indywidualność i oryginalność
Świadome, odpowiednie dla wieku autorów
posługiwanie się technikami plastycznymi
Szczególna wymowa pracy
Podjęcie przez autora aktualnej tematyki społecznej

W każdej grupie wiekowej przyznanych zostanie 10 nagród rzeczowych.
Dodatkowo przyznawane będą nagrody specjalne:
- Nagroda za najlepszą pracę grupową
(udział w jednodniowym projekcie w instytucji kultury
lub muzeum)
- Nagroda Ministerstwa ds. Młodzieży, Edukacji i Sportu
Kraju Związkowego Brandenburgia (150,- euro)
- Nagroda Burmistrza Miasta Schwedt
nad Odrą (50,- euro)
- Nagroda Fundacji „Johann Abraham Peter Schulz“
(100,- euro)
- Nagroda Zoo Eberswalde (całoroczny bilet rodzinny)
- Nagroda jury dziecięco- młodzieżowego
(nagroda rzeczowa)
- Nagroda publiczności (nagroda rzeczowa)
Lista nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie
internetowej www.zeichenwettbewerb-schwedt.de
Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób
Wspierających Szkołę Muzyczną i Artystyczną im.
J.A.P. Schulza w Schwedt nad Odrą.
Impreza wspierana przez Ministerstwo Oświaty,
Młodzieży i Sportu Brandenburgii, miasto Schwedt
nad Odrą i powiat Uckermark.

51 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Brandenburgii 2018
zorganizowany w Schwedt

Patronat: Günter Baaske, Minister Oświaty,
Młodzieży i Sportu Brandenburgii.

KONKURS

APEL DO DZIECI I MŁODZIEŻY W
WIEKU DO 20 LAT W NIEMCZECH
I W EUROPIE
OSTATECZNY TERMIN
NADSYŁANIAPRAC: 1. LIPCA 2018
ROKU

Organizowany w Schwedt nad Odrą konkurs plastyczny
należy do najważniejszych imprez tego typu w
Niemczech.
Co roku 2 do 3 tysięcy dzieci i nastolatków przysyła do
Schwedt swe prace, by wziąć udział w
międzynarodowym konkursie plastycznym kraju
związkowego Brandenburgia.
Konkurs prac plastycznych dla dzieci narodził się w
roku 1967. Roboczy tytuł imprezy – „Wzdłuż Rurociągu
Przyjaźń” był jednocześnie jej programem. W konkursie
udział brały kraje, które położone są wzdłuż rurociągu.
Po politycznym przełomie roku 1989 formuła konkursu
została rozszerzona na wszystkie kraje świata. Aktualnie najwięcej prac nadsyłanych jest z krajów europejskich. Międzynarodowe jury, w skład którego
wchodzą artyści plastycy z różnych krajów, ocenia
wszystkie nadesłane prace i wybiera z nich 600. Te
wybrane prace prezentowane są podczas otwarcia
wystawy w Teatrze Uckermärkische Bühnen Schwedt
i w innych miejscach publicznych. Następnie nagrodzone prace konkursowe prezentowane są w ramach
wystawy objazdowej w całej Brandenburgii.

KONTAKT
Internationaler Zeichenwettbewerb
Lindenallee 62A, 16303 Schwedt/Oder
Telefon: +49 3332 - 51 17 74
E-Mail: kontakt@zeichenwettbewerb-schwedt.de
Strona internetowa: www.zeichenwettbewerbschwedt.de

Twórzcie indywidualne i oryginalne prace plastyczne na
temat Waszego życia codziennego, otaczającego Was
środowiska, na temat Waszych marzeń, ulubionych
bajek, historii i na temat wszystkiego, co Was porusza!
Pokażcie nam, jak kreatywnie i odpowiednio do Waszego wieku tworzycie wykorzystując najróżniejsze
techniki plastyczne!

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Wiek: od 4 do 20 lat
Format nadsyłanych prac: maks. 70 x 100 cm
Techniki: malarstwo, grafika, kolaże
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną
pracę. Do udziału w konkursie zgłaszane mogą być tez
prace grupowe. Pracą grupowa jest jedno dzieło wykonane wspólnie przez grupę dzieci/ młodzieży.
W opisie każdej pracy grupowej należy podać nazwę
placówki , w której została wykonana, kompletny adres,
numer telefonu i adres e-mail, a także nazwisko
nauczyciela- opiekuna oraz imiona, nazwiska i wiek
uczestników. Na pracach uczestników indywidualnych
należy podać imię, nazwisko, wiek, adres (ulica, kod
pocztowy, nazwa miejscowości, kraj) oraz numer telefonu i adres e-mail.
Proszę pisać drukowanymi literami.

UWAGA

Na konkurs dostarczać należy oryginały prac!
W pracy, utworzone za pomocą programów komputerowych, należy przedstawić wydrukowany opcja w oryginalnym formacie Nadsyłane prace nie mogą być
starsze niż 2 lata. Wszystkie nadesłane prace stają się
własnością organizatorów konkursu i nie będą odsyłane
do autorów. Udział w konkursie oznacza przekazanie
organizatorom konkursu praw do wykorzystywania prac
w celach marketingowych i reklamowych oraz do prezentowania ich na wystawach. Nadsyłając prace na
konkurs autorzy wyrażają zgodę na sprzedaż ich dzieł
w trakcie imprez o charakterze charytatywnym.
Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
1. LIPCA 2018 ROKU
Prosimy o nadsyłanie prac na następujący adres:
Internationaler Zeichenwettbewerb 2018
Lindenallee 62A, 16303 Schwedt /Oder, Niemcy
Przy wysyłce prosimy uwzględnić niemieckie przepisy
celne. Koszty wysyłki nie będą pokrywane przez organizatorów.
Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób
Wspierających Szkołę Muzyczną i Artystyczną im. J.A.P.
Schulza w Schwedt nad Odrą. Impreza wspierana przez
Ministerstwo Oświaty, Młodzieży i Sportu Brandenburgii,
miasto Schwedt nad Odrą i powiat Uckermark.

