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rEgulaMin kOnkursu plastycznEgO:
Z inspiracji kulturą żydowską...

Dokądkolwiek idę, zawsze zmierzam ku Jerozolimie
                                                                                                    /Rabbi Nachman z Bracławia/
Konkurs plastyczny Z inspiracji kulturą żydowską jest częścią 
ogólnopolskiego konkursu plastyczno-literackiego. 
Organizatorem projektu jest Zespół Szkół Plastycznych  
im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.

cElE kOnkursu:
Celem konkursu jest zaintrygowanie młodzieży bogactwem i mądro-
ścią kultury żydowskiej i jej związkami z kulturą rodzimą, wykazanie 
istnienia wspólnych korzeni tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, 
zainteresowanie młodzieży symboliką miasta Jerozolimy, jego historią, 
tradycją i dziedzictwem religijnym, rozwijanie talentów plastycznych 
młodzieży

warunki uczEstnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół plastycznych 
z całej Polski. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
przesłanie prac powstałych z inspiracji cytatem:

Dokądkolwiek idę, zawsze zmierzam ku Jerozolimie
/Rabbi Nachman z Bracławia/

Oczekujemy prac z następujących dziedzin:
- rysunek
- malarstwo
- grafika /warsztatowa i komputerowa/
- tkanina artystyczna

- szkło 
- witraż
- ceramika
- fotografia
- etiuda filmowa
Określa się format prac plastycznych – A3, czas trwania etiudy 
do 5 minut.
Każdy praca musi być przesłana na adres ZSP w Częstochowie.
Do pracy należy dołączyć metryczkę wg wzoru /imię i nazwisko 
autora, tytuł pracy, technika, nazwisko  nauczyciela prowadzącego, 
dokładna nazwa i adres szkoły/.

termin nadsyłania prac upływa dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Prace oceni specjalnie powołane jury.
Przesłanie pracy oznacza jednoczesna zgodę na dysponowanie nią 
przez organizatora konkursu. Prace mogą być wystawiane i reprodu-
kowane bez dodatkowej zgody autora w Częstochowie

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Prace prosimy przesyłać na adres:
zespół szkół plastycznych
ul. pułaskiego 15
42-200 częstochowa

Komisarzami konkursu są nauczyciele rysunku i malarstwa Zespołu 
Szkół Plastycznych w Częstochowie: Piotr Kaniecki i Cezary Stojek.
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do komisarzy.
034-324-12-06
034-324-12-28
jeruzalem@vp.pl


