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VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu:

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROJEKTANTEM MODY”
31 marca 2023 r.

I PRZEDMIOT KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej,
43-300 Bielsko-Biała ul. Teodora Sixta 20 e-mail: bsp.sekretariat@gmail.com

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół  podstawowych. 

3. Celem konkursu jest zachęcenie do uczestniczenia w kulturze oraz stwarzanie okazji  do
indywidualnych działań rozbudzających kreatywność.

4. Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do wszystkich zainteresowanych osób ze szkoły
podstawowej z klas VII i VIII.

5.  Przedmiotem  Konkursu  jest  przygotowanie  mini  kolekcji  ubiorów  składającej  się  z  3
projektów  plastycznych  tzw.  rysunków  żurnalowych  czyli  ubrań  na  sylwetce  człowieka  do
tematu:„Kolekcja  na  czerwony  dywan”  –interpretacja,  propozycja  kolekcji  na  wyjątkowe
okazje, które noszą gwiazdy filmowe, celebryci. Zaskocz nas oryginalnym i niepowtarzalnym
pomysłem. Kolekcja może być nieco szalona, awangardowa. 

6.  Prace  konkursowe  można  wykonać  dowolną  techniką  plastyczną  np.  akwarelą,
promarkerami, kredkami, flamastrami, przy użyciu tabletu graficznego itp. Format prac to A4
(każda sylwetka na oddzielnej kartce).

7. Praca ma być indywidualna, prace zespołowe nie będą brane pod uwagę. Do pracy należy
dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy dotyczący autora podpisany przez rodzica lub
opiekuna  oraz  załącznik  1  i  2.  Uczestnik  i  jego  opiekun  prawny   wyraża  zgodę  na
wykorzystanie pracy konkursowej podczas działań Organizatora, i jej publikację.

8. Praca zgłoszona na konkurs ma być pracą autorstwa uczestnika.

II WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU

1. Prace konkursowe oceni trzyosobowe jury powołane przez Organizatora.
2. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
- nawiązanie do tematu Konkursu
- pomysłowość
- oryginalność
- estetyka pracy
3. Jury przyzna nagrody rzeczowe w postaci tabletu graficznego, książek oraz materiałów 
plastycznych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród w przypadku, gdy nadesłane 
prace nie będą spełniać wymogów formalnych lub merytorycznych.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 14 kwietnia 2023 r., 
nagrody zostaną wręczonew kwietniu w Bielskiej Szkole Przemysłowej
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2023 r. Decyduje data stępla pocztowego.
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Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy:                                               
Ewa Fodczuk           600345364 ewafodczuk@gmail.com
Iwona Łogusz          788884268 logusz@wp.pl       
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mailto:bsp.sekretariat@gmail.com

