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Zasadniczo należy przesyłać prace w oryginale!
W przypadku prac utworzonych za pomocą programów komputerowych,
należy wysłać wersję drukowaną w oryginalnym formacie. Zgłoszone
prace nie mogą mieć więcej niż dwa lata. Zgłoszone prace stają się
własnością organizatora konkursu i nie zostaną odesłane. Biorąc udział w
konkursie uczestnik przenosi na organizatora prawo do wykorzystywania
prac w celach prasowych i reklamowych oraz do prezentacji na
wystawach. W przypadku imprez charytatywnych uczestnik wyraża
zgodę na sprzedaż dzieła. Roszczenia prawne są wykluczone.

Termin nadsyłania prac

1 lipca

Prosimy o przesłanie prac na następujący adres:
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Lindenallee 62A,
16303 Schwedt / Oder, Germany
Przy wysyłce prosimy stosować się do niemieckich przepisów
prawa celnego. Organizatorzy nie pokrywają kosztów wysyłki.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!

Zgłoszenie indywidualne:

Nazwisko, Imię:

Wiek:

lat

Adres (prywatny):

Adres (instytucji):

Telefon:
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Adres e-mail:
Patronat: Britta Ernst, Ministerstwo Oświaty,
Młodzieży i Sportu w Brandenburgii

CONCOURS INTERNATIONAL D’ARTS
PLASTIQUES DE LA RÉGION DE
BRANDENBURG
RÉALISÉ PAR LA VILLE DE SCHWEDT
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Schwedt należy do
najważniejszych konkursów malarskich i rysunkowych w Niemczech
i w Europie. Każdego roku około 2.000 uczestników, dzieci i młodzieży z całego świata wysyła swoje prace malarskie do Schwedt.
Jury składające się z międzynarodowych artystów ocenia wszystkie
prace, nagradza zwycięzców i wybiera około 600 prac, które pokazywane są na wystawie otwierającej w teatrze „Uckermärkische
Bühnen Schwedt“. Następnie odbywają się wystawy objazdowe w
całych Niemczech.
Więcej informacji o konkursie na www.flow-zeichenwettbewerb.de

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W
KONKURSIE
Twórzcie indywidualne i oryginalne obrazy. Nie ma ograniczeń dotyczących tematu i techniki. Poczuj się wolny i bądź kreatywny.

NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej przyznawanych jest 10 nagród rzeczowych.
Następnie przyznawane są nagrody specjalne:
Nagroda za najlepszą pracę zbiorową (dzień projektu w placówce
artystycznej lub w muzeum)
Nagroda Ministerstwa Oświaty, Młodzieży i Sportu w Brandenburgii
(150,-Euro)
Nagroda burmistrza miasta Schwedt (150,-Euro)
Nagroda burmistrza miasta Prenzlau (150,-Euro)
Nagroda starosty powiatu Uckermark (150,-Euro)
Nagroda za ochronę środowiska rafinerii PCK GmbH
Nagroda fundacji im. J. A. P. Schulza (100,-Euro)
Nagroda ZOO z Eberswalde (Roczny rodzinny bilet wstępu do ogrodu)
Nagroda jury dziecięcego i młodzieżowego (nagroda rzeczowa)
Nagroda publiczności (nagroda rzeczowa)
Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej:
www.flow-zeichenwettbewerb.de
Podmiotem odpowiedzialnym za Międznarodowy Konkurs Plastyczny
jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej i Sztuk Pięknych
„J. A. P. Schulza” miasta Schwedt n. Odrą, dofinansowywane przez
Brandenburskie Ministerstwo Oświaty, Młodzieży i Sportu, miasto
Schwedt n. Odrą oraz powiat Uckermark.

OCENA PRAC

WARUNKI UCZESTNICTWA

Les travaux sont évalués selon quatre groupes d’âge:
Grupa
I: 4 – 6 ans
II: 7 – 11 ans
Grupa
Grupa
III: 12 – 15 ans
Grupa
IV: 16 – 20 ans
Wszystkie prace oceniane są przez międzynarodowe jury,
które przyznaje nagrody w każdej kategorii wiekowej.

WIEK 4 do 20 lat,
FORMAT max. 70 x 100 cm
TECHNIKI malarstwo, grafika, kolaż

KRYTERIA OCENIANIA
(( Indywidualność i oryginalność
(( Świadome i dostosowane do wieku użycie technik artystycznych
(( Szczególna wymowa dzieła
(( Omówienie aktualnych tematów społecznych

Dane przy indywidulanym złożeniu prac: nazwisko, imię,
wiek i adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer
telefonu i adres e-mail.
Praca zbiorowa jednej grupy: eksponat, przy którego
tworzeniu pracowało kilkoro dzieci/młodzieży.

