REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
„
NA „MAŁĄ FORMĘ DIZAJNERSKĄ
„Umilacz czasu”
październik 2015 – kwiecień 2016

ORGANIZATOR
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Plastycznych jest Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie oraz Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie. Konkurs został wpisany do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa
Artystycznego MKiDN na rok szkolny 2015/2016.
Nowością jest połączenie częstochowskiego konkursu z warsztatami organizowanymi
przez ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie (patrz rozdz. NAGRODY).
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół plastycznych II-go stopnia.
Celem konkursu jest promowanie myśli dizajnerskiej wśród uczniów – młodego pokolenia
przyszłych projektantów i realizatorów 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 „Umilacz czasu”
Istotą konkursu jest konfrontacja koncepcji i innowacyjności w sposobie łączenia formy
i funkcji. Uczestnik zobowiązany jest nadesłać: planszę z wizualizacją projektu (szkice,
koncepcje, render, źródła inspiracji) w formacie 50x70 cm oraz model, prototyp lub projekt
koncepcyjny.
Poszerzamy formułę Konkursu, przyjmując możliwość nadsyłania krótkich animacji w postaci plików filmowych, nie dłuższych niż 5 min.
Produkt dizajnerski „Umilacz czasu” może oznaczać utwór w dowolnej postaci jako produkt analogowy lub cyfrowy, pełniący wskazaną funkcję.
W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie prędkość życia, liczona choćby ilocią podejmowanych codziennie przez każdego z nas decyzji ciągle wzrasta pojęcie „odstresowywacza” nabiera szczególnego znaczenia. Dla każdego stres oznacza co innego. Każdy człowiek
reaguje na stres inaczej bo każdy posiada inny próg odporności stresowej. Jak udowodniono
naukowo, zbyt silny stresor lub stres długotrwały może wywołać u człowieka szereg chorób
somatycznych.

Pojęcie radzenia sobie ze stersem (coping) czyli działanie mające na celu opanowanie, zredukowanie lub niwelację niepożądanych reakcji jest wstępem do relaksu - stanu w którym zmniejsza
się nasze napięcie nerwowe, spada tempo pracy serca, obniża się ciśnienie krwi a oddech spowalnia, zmienia się także aktywność elektryczna mózgu.
Relakso (łac. rozluźniać coś ścieśnionego, rozwiązywać więzy)
Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Umilacz czasu” czyli coś co odwróci naszą ciągle
skupioną uwagę i pozwoli na moment „rozluźnić to co ścieśnione”, rozbawić, wywołać uśmiech,
wykorzystując w tym celu ludzkie zmysły - wzrok, dotyk, słuch, powonienie...
Autorzy mogą inspirować się istniejącymi rozwiązaniami i czerpać z ogromu form wynikających
ze sztuki ludowej lub tej związanej z kulturą rodzimego regionu ale pod warunkiem ujawnienia
na planszy źródeł inspiracji.
Pragniemy zachęcić uczniów jak i opiekunów do szerszych poszukiwań zarówno w sferze merytorycznej jak i formalnej, w nieoczywistych obszarach nowoczesnych sposobów kreacji plastycznych włączając możliwość korzystania z oprogramowania 3D oraz multimediów.
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, nie
później niż w dniu zakończenia konkursu oraz wydrukować i dołączyć do pracy konkursowej.
Wraz z pracą konkursową należy także przesłać podpisane zgłoszenie wraz z podpisanymi
odpowiednimi (w zależności czy zgłaszający jest dorosłym uczniem czy uczniem niepełnoletnim) załącznikami 1-3.
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
Termin nadsyłania prac upływa 04.03.2016
Prace należy nadsyłać na adres: Zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
42‐200 Częstochowa ul. Pułaskiego 15
Z dopiskiem: Mała forma dizajnerska „Umilacz czasu”
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygniecie konkursu planowane jest na przełomie marca i kwietnia 2016 r, kiedy to
zbierze się Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej.
Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac zostaną powiadomieni o terminie otwarcia wystawy i towarzyszących jej wydarzeń.

NAGRODY
Dla nagrodzonych i wyróżnionych autorów przewidziane są nagrody rzeczowe. Laureaci konkursu,
nauczyciel prowadzący oraz szkoły laureatów otrzymają dyplomy i katalogi.
Dodatkowo, laureaci konkursu organizowanego przez szkołę w Częstochowie będą zakwalifikowani do warsztatów w ZSP w Lublinie, bez konieczności wnoszenia opłat. Współpracę w tym zakresie,
między dwoma szkołami plastycznymi, należy uznać za nowe podejście do organizacji imprez przez
szkoły plastyczne. Tegoroczna edycja warsztatów w Lublinie związana będzie z problematyką eko-designu, w odniesieniu do projektowania ubioru, projektowania bionicznego i przestrzeni architektonicznych. Wynika stąd obecność wykładowców prezentujących różne obszary projektowania: wydziałów architektury wnętrz (w tym Otwartej pracowni projektowania ubioru - ASP w Krakowie oraz ASP
w Warszawie), wydziału tkaniny i ubioru (ASP w Łodzi).
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nagrodzone prace pozostają w depozycie organizatora (do celów ekspozycyjnych, poglądowych
i propagandowych). Pozostałe prace będą odsyłane na koszt adresata po zakończeniu ekspozycji (lub
w sposób ustalony indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym)
Kuratorem konkursu i wystawy jest Agnieszka Tyrman – nauczyciel projektowania
graficznego w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie.
Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować do kuratora.
mail: plastyk@plastyk.czest.pl z dopiskiem Mała forma dizajnerska „Umilacz czasu”
tel. 034/ 324 12 28 wew. 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 kuratora konkursu.

