Sierpień’ 80 oczami młodych
Konkurs plastyczny
Regulamin konkursu
I Organizatorzy
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie
II ZałoŜenia ogólne
1. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieŜy znajomości historii
najnowszej, rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz zachęcenie uczniów do
aktywizacji i doskonalenia umiejętności artystycznych.
2. Konkurs adresowany jest do młodzieŜy gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej i
zostanie przeprowadzony w tych dwóch kategoriach wiekowych.
3. Konkurs ma zasięg regionalny i dotyczy województwa zachodniopomorskiego.
4. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.
5. W ramach konkursu odbędą się bezpłatne warsztaty dla uczestników organizowane
przez Liceum Plastyczne w Szczecinie. Terminy zostaną podane zgłoszonym
uczestnikom konkursu.
6. Tematyka konkursu dotyczy Sierpnia 1980 r.: faktów, postaci, nieznanych zdarzeń –
wszystko z punktu widzenia dzisiejszego młodego człowieka. Organizatorom
szczególnie zaleŜy na pokazaniu regionalnych wątków tych wydarzeń.
7. Praca, w formie plakatu, powinna być przygotowana w oparciu o publikacje naukowe,
źródłowe, dokumenty, wspomnienia świadków, filmy, audycje radiowe itd.
8. Nadesłane prace nie mogą być prezentowane w innych konkursach, ani publikowane
przed rozstrzygnięciem konkursu.
9. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność IPN i mogą być wykorzystywane
w ramach jego statutowej działalności (wystawy, wydawnictwa itp.).

III Przebieg konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest: Plakat na temat: „Sierpień ‘80 oczami młodych”.
2. Plakat w formacie A2 (420×594) powinien zostać wykonany techniką malarską.
3. Udział uczniów w konkursie zgłaszają dyrektorzy szkół, kierownicy ośrodków
kultury, opiekunowie pracowni, kółek zainteresowań itd. do Oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie (formularz zgłoszenia: załącznik nr…….)
4. Praca konkursowa powinna zawierać:
a) Plakat
b) Trwale umocowaną na odwrocie pracy kopię formularza zgłoszenia
c) CD lub DVD z zapisem prezentacji multimedialnej w programie Power Point lub
innym moŜliwym do odtworzenia w ww. programie, zawierającą: dane autora (imię i
nazwisko, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela–opiekuna), zapis drogi twórczej,
zestawienie materiałów źródłowych (literatura, wskazanie właścicieli fotografii itp.),
krótki opis merytoryczny (do 3 stron) dotyczący wydarzeń historycznych
stanowiących temat oraz finalne dzieło w wersji cyfrowej (np. fotografia)
d) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo dopuszczenia do konkursu plakatu wraz
prezentacją w formie albumu.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:

- etap I – wyłonienie finalistów na podstawie oceny plakatu oraz prezentacji ukazującej
proces tworzenia plakatu, począwszy od źródeł i inspiracji aŜ do efektu;.
- etap II – wyłonienie laureatów na podstawie prezentacji pracy konkursowej.
6. Etap I
a. przeprowadzany jest przez Dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie oraz Dyrektora
Liceum Plastycznego w Szczecinie, którzy powołują Komisję Konkursową.
b. Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu najlepsze prace konkursowe na kaŜdym
poziomie, które będą oceniane według następujących kryteriów:
- wartość artystyczna
- oryginalność środków wyrazu
- zgodność z tematem
- posługiwanie się materiałem rzeczowym i źródłowym
7. Etap II:
a. po zakwalifikowaniu się do finału uczestnicy przygotowują się do prezentacji pracy
konkursowej ukazując proces tworzenia plakatu, począwszy od źródeł i inspiracji aŜ
do efektu.
b. Prezentacja pracy ma wyglądać następująco:
- przestawienie za pomocą prezentacji multimedialnej źródeł inspiracji, etapów realizacji
oraz techniki wykonania, pokazanie efektu, czyli plakatu na temat: „Sierpień 80 oczami
młodych”.
- czas prezentacji nie powinien być dłuŜszy niŜ 20 minut
c. podczas obrony będą oceniane:
- wartość artystyczna
- oryginalność środków wyrazu
- zgodność z tematem
- posługiwanie się materiałem rzeczowym i źródłowym
- umiejętność dokonania prezentacji tematu w kontekście historycznym
- stosowanie poprawnej terminologii
- poprawność językowa
8. Komisja Konkursowa zastrzega sobie moŜliwość przeprowadzenia konkursu
jednoetapowego.
9. Laureatami na kaŜdym z poziomów zostają osoby, które otrzymają najwyŜszą liczbę
punktów.
10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub
zaskarŜeniu.
III Terminarz:
1. grudzień 2009 – ogłoszenie konkursu w mediach i na stronach internetowych:
www.ipn.gov.pl/edukacja_szczecin , http://plspszczecin.republika.pl .
2. 15 stycznia 2010 – zgłoszenie przez dyrektorów, opiekunów uczestnictwa w konkursie
do Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie
3. 30 kwietnia 2010 – nadsyłanie prac konkursowy na adres OBEP IPN Szczecin
(decyduje data stempla pocztowego). Prace moŜna dostarczyć równieŜ osobiście do
siedziby OBEP IPN w Szczecinie (ul. Piotra Skargi 14).
IV Nagrody
1. Uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy w swojej kategorii znajdą się w finale, zostaną
zwolnieni z części praktycznej egzaminu do Liceum Plastycznego w Szczecinie.
2. Zwycięski plakat będzie promował obchody 30. rocznicy Sierpnia’ 80 w Szczecinie.

3. Plakaty, które znajdą się w finale będą częścią wystawy organizowanej przez IPN w
sierpniu 2010 roku.
4. Laureaci na poszczególnych poziomach otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane
przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.
5. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.
V Postanowienia końcowe
1. Nadesłane w ramach konkursu plakaty nie będą zwracane autorom.
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych w trakcje
przesyłki.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania plakatów do celów
naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji z zachowaniem praw autorskich.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym
ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w Internecie na stronie internetowej IPN
(www.ipn.gov.pl/edukacja_szczecin).
5. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze
zmianami).
6. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty Komisji Konkursowej będą
dostępne
na
stronie
internetowej
Instytutu
Pamięci
Narodowej
(www.ipn.gov.pl/edukacja_szczecin). We wszelkich sprawach związanych z
konkursem naleŜy kontaktować się z Zofią Fenrych (tel. 091 31 29 408; e-mail:
zofia.fenrych@ipn.gov.pl) oraz Marcinem Ozgą (tel. 091 31 29 412; e-mail:
marcin.ozga@ipn.gov.pl).

