
 

 

 
                                                                                               

 
 

IV Edycja Konkursu Ceramiki i Rzeźby 
 Szukając Talentów 2016 

 
 

 
 
Regulamin Konkursu 
 
 
I. Postanowienia ogólne:  
1.Organizatorem Konkursu ,,Szukając Talentów'', zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja ARTiFAKT z siedzibą w 
Poznaniu przy os. Dębina 16b/8, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000369083, zwana 
dalej Fundacją lub Organizatorem oraz Pracownia Ceramiki i Rzeźby w Swarzędzu. 
2. Celem Konkursu jest:  
- aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży,  
- propagowanie rzeźby, jako dziedziny sztuki,  
- wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu. 
3. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli (dopuszczalny wiek od 5 lat), uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów, liceum oraz szkół specjalnych, WTZ 
Uczestnicy konkursu będą oceniani w 4 kategoriach wiekowych.  
Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki edukacyjnej. 
4.Konkurs ma charakter otwarty. 
5.Miejsce realizacji konkursu: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 4;   
6.Termin konkursu: sobota, 7 listopada 2016 r. godz. 16.00.  
Informacje szczegółowe dotyczące podziału na grupy zostaną przekazane droga mailowa po zgłoszeniu uczestników.  
Ogłoszenie wyników Konkursu Ceramicznego nastąpi podczas ceremonii otwarcia wystawy, która odbędzie się w 
wyznaczonym terminie i miejscu. Zaproszenia na uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zostaną 
przesłane drogą mailową. 
II. Zgłoszenie do udziału w konkursie 
1. Zgłoszenia uczestnika dokonuje placówka wychowawcza lub rodzic. Konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. 
2.Uczestnicy zgłaszają swój udział na karcie zgłoszeniowej do dnia do 02 listopada 2016 roku. Karta zgłoszeniowa i 
regulamin do pobrania na stronie internetowej: www.artifakt.org.pl  lub www.ceramikawanat.pl  
Zgłoszenia oraz zgody rodziców należy przesyłać na adres mailowy: konkurs.artifakt@onet.pl lub dostarczyć do 
Biura konkursu: ul. Rynek 21, 62-020 Swarzędz. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu. 
3.Zgłoszenia wszystkich uczestników danej jednostki dokonuje osoba odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem, 
zwana dalej Nauczycielem Koordynującym lub Zgłaszającym lub indywidualnie Rodzic. 
4.Jest on odpowiedzialny za: 
 - kontakt z biurem Konkursu, 
 - zebranie zgłoszeń uczniów Placówki i przesłanie informacji na maila. 
5.Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową o uczestnictwie oraz zostaną wysłane szczegółowe 
informacje, adres i termin konkursu; 
 



 

 

III. Przebieg konkursu: 
1.Uczestnicy konkursu przybywają na miejsce na własny koszt. 
2.Materiałem rzeźbiarskim będzie glina. 
3.Przed rozpoczęciem konkursu zostaną wyjaśnione zasady oraz nastąpi krótki instruktaż dotyczący pracy w glinie. 
4.Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji porcję gliny, podkładkę oraz podstawowe narzędzia (wałek, ściereczki, 
wykałaczki). Można we własnym zakresie przywieźć inne narzędzia. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice 
ceramicznej, rzeźbiarskiej. 
5.Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę. 
6.Zaleca się założenie stosownego ubioru lub użycie odzieży ochronnej (fartuszek). 
7.Opiekunowie uczestników (jeżeli zaistnieje taka konieczność) mogą przebywać w sali,  w której będzie odbywał się 
konkurs. 
8.Podczas konkursu uczestnicy mogą przerywać pracę w dowolnym momencie i zakończyć pracę, informując o tym 
fakcie Organizatora. 
9.Temat pracy: ,, Stworzenie magiczne''   
10.Przed przedłożeniem prac Komisji Konkursowej Organizator oznaczy je kodem autora. 
11. Komisja Konkursowa, w skład, której wejdą artyści plastycy, rzeźbiarze oraz zaproszeni goście związani z 
promocją kultury, oceni prace wg następujących kryteriów: 
a) oryginalność, twórcza pomysłowość i wyobraźnia, 
b) walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania, 
c) stopień trudności wykonania, 
d) adekwatność prac do tematu. 
11 .Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
12. Przewiduje się nagrodzenie pierwszych 3 miejsc w każdej z 4 kategorii wiekowych. Przewidziane zostały nagrody 
rzeczowe oraz wyróżnienia - karnety umożliwiające udział w warsztatach podnoszących oraz rozwijających 
umiejętności i talent. 
13.Jury konkursu oceni i dokona wyboru wyróżnionych prac na Wystawę pokonkursową. Wybrane prace zostaną 
utrwalone przez wypalenie.  
14.Ogłoszenie wyników Konkursu Ceramicznego nastąpi podczas uroczystego otwarcia Wystawy Pokonkursowej, 
która odbędzie się w wyznaczonym terminie i miejscu, o którym będziemy informować opiekunów.  
15. Prace po zakończeniu konkursu staną się własnością Organizatorów na czas trwania wystawy. 
16.Lista nagrodzonych osób, zostanie opublikowana w mediach oraz na stronie internetowej Konkursu: 
www.artifakt.org i Pracowni Artystycznej Ceramiki i Rzeźby: www.ceramikawanat.pl. 
17. Organizator wykona dokumentację fotograficzną wszystkich prac, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
zwycięskich.  
IV. Postanowienia końcowe: 
1.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących 
polach eksploatacji: 
- wystawa pokonkursowa 
- zdjęcia prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
- używanie zdjęć prac do umieszczenia w Internecie oraz w innych formach nadających się do rozpowszechniania.  
2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych 
osobowych oraz na publikację zdjęć dokumentujących przebieg konkursu dla celów informacyjnych, edukacyjnych i 
reklamowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. 
zm). 
3.Wszelkie informacje na temat konkursu będą udzielane pod nr tel. 501 428 903 Ewa Wanat i pod adresem 
mailowym: konkurs.artifakt@onet.pl 
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