
   

 

 

Regulamin międzynarodowego konkursu 

Mi ędzykulturowe Poszukiwania w Sztuce 

„Mój Inny” 
[ Ryszard Kapuściński ] 

 

I. Organizator 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi 

 

II.  O konkursie 

„Oto mój Inny. JeŜeli los zetknie go z jakimś Innym – Innym dla niego- trzy cechy Innego będą dla 

niego najwaŜniejsze: rasa, narodowość, religia. Szukam, co jest wspólnego w tych cechach, co je 

łączy. OtóŜ jest w nich wszystkich zawarty wielki ładunek emocjonalny, tak wielki, Ŝe od czasu do 

czasu mój Inny nie jest w stanie nad nim zapanować ” [Ryszard Kapuściński] 

 

Chcemy, aby uczestnicy konkursu naleŜeli do otwartego społeczeństwa, w którym moŜliwe będzie 

pokojowe współŜycie przedstawicieli wspólnot róŜnorodnych kulturowo, etnicznie, narodowościowo 

i religijnie. 

 

III.  Cel konkursu 

Promowanie idei tolerancji i walki z uprzedzeniami, niechęcią, dezaprobatą, ksenofobią i niewiedzą. 

Nieznajomość kultury, tradycji, obrzędu, religii czy języka innych narodów, społeczności lub grup 

umacnia stereotypy i wpływa na ksenofobiczne postawy i zachowania. 

 

IV.  Zasady uczestnictwa 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół plastycznych stopnia średniego. 

 

 

 

 

 



V. Warunki konkursu. 

a) Prace będą oceniane w kategoriach: 

− rysunek, 

− malarstwo, 

− grafika warsztatowa, 

− fotografia, 

− plakat 

− rzeźba 

b) Rozmiary prac: 

− rysunek i malarstwo - minimalny format A3, 

− grafika warsztatowa, fotografia - minimalny format A3, 

− plakat – format minimalny A3,  

− rzeźba – format minimalny 20 cm × 20 cm × 15 cm 

c) Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu. 

d) KaŜdy uczestnik moŜe dostarczyć maksymalnie 3 prace. 

e) Prace będą odsyłane na koszt odbiorcy po uprzednim zawiadomieniu. 

f) KaŜda praca ma być opatrzona informacją zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, 

nazwa i adres szkoły, dane dotyczące pracy (tytuł i technika) oraz imię i nazwisko nauczyciela, 

pod którego kierunkiem praca została wykonana. 

VI.  Prace naleŜy przesłać na adres: 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego, ul. Gandhiego 14,  

91-112, Łódź 

VII.  Termin nadsyłania prac: 14.02.2014 

VIII.  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.03.2014 

IX.  Oceny prac oraz podziału nagród dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora Centrum 

Edukacji Artystycznej, w której skład wejdą osoby profesjonalnie związane ze środowiskami 

artystycznymi. 

X. Decyzja jury jest ostateczna. 

XI.  Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie Internetowej szkoły www.plastyklodz.pl 

XII.  Prace zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

XIII.  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Komisarz Konkursu 

piotr_izydorczyk@wp.pl  


