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OPIS KONKURSU 

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół plastycznych  II–go stopnia. 

Celem konkursu jest promowanie myśli dizajnerskiej wśród uczniów czyli młodego pokolenia 
przyszłych projektantów w zakresie wszystkich dziedzin sztuki stosowanej, będących specjalnościami 
w szkołach plastycznych w Polsce. 

Ponadto forma konkursu ma na celu aktywizację pracy uczniów i pedagogów, rozwijanie umiejętności 
warsztatowych oraz konfrontację możliwości koncepcyjnych i artystycznych uczestników. 

Tematem tegorocznej edycji „Małej formy dizajnerskiej” jest opakowanie/naczynie na herbatę. 
Temat został sformułowany na tyle szeroko, by efektem były nowatorskie rozwiązania projektowe 
począwszy od opakowania na susz po naczynie służące do przygotowania naparu herbacianego. 

Istotą konkursu jest konfrontacja innowacyjności w sposobie łączenia formy i funkcji. 

Uczestnik zobowiązany jest nadesłać: projekt (rysunek), wizualizację projektu oraz model (gotowy 
produkt). 

 

FORMAT PRAC 

Maksymalne wymiary pracy przestrzennej -  20 cm x 20 cm x 20 cm (szerokość, głębokość wysokość) 

Plansza z projektami i wizualizacją – format 50 cm x 70 cm lub 70 cm x 100 cm(szerokość, wysokość) 

 

WARUNKI SKŁADANIA PRAC 

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace, a każdy typ szkoły maksymalnie 10.  

Zgłoszenie na konkurs należy zarejestrować przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
www.plastyk.czest.pl w zakładce konkursy i odesłać go w formie elektronicznej oraz wydrukować 
i dołączyć do pracy konkursowej. 

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2014 
Prace należy nadsyłać na adres: 
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie 
42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 15 
Z dopiskiem: Mała forma dizajnerska 2013/1014 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Rozstrzygniecie konkursu planowane jest na ostatnią dekadę listopada 2014 roku, kiedy to zbierze 
jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej. 



Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac zostaną powiadomieni o terminie 
otwarcia wystawy i planowanego przy okazji wernisażu seminarium dla nauczycieli. 

 

NAGRODY 

Dla nagrodzonych i wyróżnionych autorów przewidziane są nagrody rzeczowe. Laureaci konkursu, 
nauczyciel prowadzący oraz szkoły laureatów otrzymają dyplomy i katalogi. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Nagrodzone prace pozostają w depozycie organizatora ( do celów ekspozycyjnych, poglądowych 
i propagandowych. Pozostałe prace można odebrać według dyspozycji organizatora do dnia 30 
stycznia 2015 roku. 

 

Kuratorem konkursu i wystawy jest Agnieszka Tyrman 

Nauczyciel grafiki użytkowej w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie 

Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować do kuratora 

mail:  atyrman@o2.pl 

tel. 034/ 324 12 28 wew. 35 lub 37 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

W sytuacjach awaryjnych serwera, czy też braku możliwości wysłania formularza przez serwis 
zgłoszeniowy na stronie szkoły, należy formularz wypełnić wg. załączonego wzoru (link na stronie 
zgłoszeniowej do konkursu http://plastyk.czest.pl/upload/poczta.php) i dołączyć do pracy 
konkursowej oraz wysłać mailem na adres atyrman@o2.pl 

 


