
„ŻYWE OBRAZY - LUDZIE W MALARSTWIE
NA PRZESTRZENI WIEKÓW”

REGULAMIN 
PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

DLA DZIECI I RODZICÓW

1. Konkurs jest organizowany w ramach udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
„Zabawy sztuką”.

2. Organizatorem  konkursu  jest  Przedszkole  nr  9  w  Rybniku.  Nauczyciele  organizujący
konkurs: Pani Izabela Lech-Simińska, Pani Katarzyna Bieniek.

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów I-VI.

4. Cele konkursu:

– rozwijanie wyobraźni twórczej

– stosowanie  kreatywnych  rozwiązań,  zachęcanie  do  własnych  poszukiwań  i
interpretacji dzieła malarskiego

– doskonalenie wiedzy dotyczącej kompozycji dzieła malarskiego i fotograficznego oraz
możliwości zastosowania jej w praktyce.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Pracę konkursową stanowi fotografia przedstawiająca „żywy obraz” przygotowana przez
rodziców i dzieci, czyli scena odzwierciedlająca jeden z wybranych obrazów malarskich.
Należy  poprzez  mimikę,  ubiór,  fryzurę  czy  dobór  odpowiednich  rekwizytów  ukazać
postać  uwidocznioną  na  znanym  obrazie.  Wyboru  dzieła  malarskiego  dokonuje
uczestnik.

6. Zadaniem uczestników jest:

– zainscenizowanie wybranego obrazu malarskiego dowolnego artysty w taki sposób,
by odzwierciedlał malarski oryginał;

– wykonanie  zdjęcia  obrazującego  efekt  końcowy  pracy  oraz  wysłanie  go  na  adres
konkursplastycznyp9@gmail.com w formacie JPG;

– na zdjęciu może być dziecko samo, z rodzicem lub rodzeństwem.

mailto:konkursplastycznyp9@gmail.com


Przykłady prac:
 

 

Przykładowa praca - źródło: https://gazetaolsztynska.pl/pisz/648145,quotZywe-obrazy/

Przykładowa praca - Źródło: Szkolny konkurs „Żywy obraz” – Szkoła Podstawowa w Żernikachach Wrocławskich (sp-zerniki-wr.pl)

7. Kryteria oceny:

– wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu

– użycie rekwizytów, kostiumów, dopasowanie tła, ogólny wyraz artystyczny 

8. W opisie pracy konkursowej należy podać następujące informacje:

-  imię i nazwisko dziecka, wiek i grupę

-  tytuł dzieła malarskiego oraz autora

9. Osoby przesyłające prace konkursowe (zdjęcia) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatorów  konkursu  swoich  danych  osobowych  oraz  wyrażają  zgodę
na zamieszczenie zdjęć na wystawie konkursowej oraz stronie internetowej przedszkola.

10. Termin  przesyłania  prac  upływa  25  marca  2022r. Wyniki  konkursu  zostaną
ogłoszone 29 marca   na stronie internetowej Przedszkola nr 9 w Rybniku.

11. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

https://www.sp-zerniki-wr.pl/szkolny-konkurs-zywy-obraz/nggallery/page/4
https://gazetaolsztynska.pl/pisz/648145,quotZywe-obrazy/

