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Regulamin VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego 

KALENDARZ AUTORSKI 2016 - Poznań 

 temat: TYPOROK 

1. Organizator  

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego jest Liceum Plastyczne im. Piotra 

Potworowskiego w Poznaniu. oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Konkurs został 

objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wpisany do Kalendarza 

Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego. 

 

2. Uczestnicy 

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów Liceów Plastycznych oraz OSSP w Polsce. 

 

3. Przedmiot i cele konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest projekt wybranych kart kalendarza autorskiego na 2016 rok 

zrealizowany w oparciu o dowolną technikę graficzną oraz z wykorzystaniem graficznych 

programów komputerowych.  

Prace powinny uwzględniać kreatywność projektową, szczególnie w obszarze TYPOGRAFII (projekt 

grafiki i projekt kalendarium), z zachowaniem zasad czytelności w budowie kalendarium 

użytkowego oraz charakteryzować się różnorodnością technik realizacyjnych, nowatorskim 

rozwiązaniem formy w zakresie skojarzeń i przekazu treści. 

Ogólnopolski Konkurs Projektowy „Kalendarz autorski” ma na celu: 

 realizację złożonego zadania projektowego, stanowiącego poważne wyzwanie artystyczne 

dla młodego projektanta (źródło problemów ideowych i formalnych), 

 stworzenie możliwości prezentacji różnych postaw i zdolności kreacyjnych uczniów oraz 

prowadzących ich nauczycieli, 

 opracowanie wydawnictwa pokonkursowego, będącego kompilacją projektów  

zrealizowanych w pracowniach projektowych Liceów Plastycznych w Polsce, 

 aktywizację i integrację środowiska.  

 

4. Prace 

Technikę prac wybierają autorzy. 

Każdy z uczestników może nadesłać wybrany zestaw projektów kalendarza autorskiego 

w formacie: 400 x 400 mm, składającego się z 3 kart oraz strony tytułowej: 

 zestaw 1 - styczeń, maj, wrzesień + karta tytułowa 

 zestaw 2 - luty, czerwiec, październik + karta tytułowa 

 zestaw 3 - marzec, lipiec, listopad + karta tytułowa 

 zestaw 4 - kwiecień, sierpień, grudzień + karta tytułowa 

 

Prace lub ich część nie mogą być zgłaszane do innych konkursów. 

Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę wybór i sposób interpretacji tematu, koncepcję 

graficzną i typograficzna oraz właściwy dobór środków artystycznego wyrazu.  

Prace należy nadsyłać w formie wydruków wielkoformatowych naklejonych na tekturę 

o grubości 1,5 - 2 mm oraz dołączyć dokumentację na płycie CD o następujących parametrach: 

 zapis każdej karty kalendarza w pliku o formacie TIFF, CMYK, 300 dpi, 

 skala 1:1, format 400 x 400 mm z uwzględnieniem szerokość spadu - 3 mm 
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Szkoła wysyłająca większą ilość prac może załączyć jedną zbiorczą płytę CD z dokumentacją prac, 

w zaklejonej kopercie opisanej wszystkimi godłami. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi 

na zgodność godła z kartą zgłoszeniową. 

Prace należy opatrzyć 6 cyfrowym GODŁEM oraz dołączyć do nich KARTĘ ZGŁOSZENIA 

PROJEKTU wypełnioną wg. załącznika. Autor oraz nauczyciel ponoszą pełną odpowiedzialność 

za czytelność i prawidłowy opis pracy.  

Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegać ocenianie jury. Prace zostaną odesłane zgodnie 

z deklaracją na karcie zgłoszeniowej. Prace zabezpieczone na czas przesyłki nadsyłać należy 

na adres: 

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego 

 „Kalendarz autorski 2016” 

ul. Junikowska 35, 60-163 Poznań 

 

5. Termin nadesłania prac 

Prace należy nadsyłać do dnia 30 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane przez jury i zostaną odesłane na koszt 

nadawcy.  

 

6. Jury 

Jury powołane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej ogłosi swój werdykt w terminie 

do końca listopada 2015 roku. Po tym terminie autorzy nadesłanych prac zostaną poinformowani 

o wynikach konkursu oraz czasie i miejscu wystawy pokonkursowej.  

Organizator dokona wyboru nadesłanych projektów do realizacji (druku) kalendarza. 

 

7. Nagrody 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy: Grand Prix - 

- za szczególnie nowatorskie rozwiązania projektowe, 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce 

oraz 3 wyróżnienia. Wybrane przez organizatorów karty kalendarza stworzą „Kalendarz prac 

laureatów konkursu na rok 2016”, który będzie wydany przez Liceum Plastyczne w Poznaniu 

i rozprowadzany przez organizatora konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej otrzymają dyplom uczestnictwa. 

Wszystkie prace zostaną odesłane autorom zgodnie z deklaracją na karcie zgłoszeniowej  

po zakończeniu wystawy. 

 

8. Przeniesienie praw autorskich  

Prawa autorskie do zwycięskich prac przechodzą w całości na Organizatora Konkursu. Organizator 

uprawniony jest do dokonywania modyfikacji technicznej nagrodzonych prac na potrzeby realizacji 

wydawnictwa. Dokonywanie modyfikacji nie wymaga dodatkowej zgody autora nadesłanej 

na konkurs pracy. 

 

Autorzy, decydując się na nadesłanie prac na konkurs, akceptują wszystkie warunki niniejszego 

regulaminu.  

 

Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej szkoły 

www.lp.poznan.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU 
do Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego 

„Kalendarz autorski 2016”  
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

 

pieczęć szkoły 

                   GODŁO:  ( 6 cyfr)  

 

……..……………….…….………………..……………….…….…….......................................… klasa………..………… 
Imię i nazwisko autora pracy 

Imię i nazwisko nauczyciela:....................................................................................................................................... 
 

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, w związku z udziałem w konkursie 

na „Kalendarz autorski” zorganizowanym przez Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach 

i informacjach o przedmiotowym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

umieszczonych na karcie zgłoszenia w zakresie prowadzenia i rejestracji konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że prawa autorskie do zwycięskich prac, 

przechodzą w całości na Organizatora Konkursu. 

 

proszę o odesłanie pracy po zakończeniu konkursu na koszt nadawcy    TAK / NIE   ………………................................…………….. 

podpis autora 

kartę należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej GODŁEM i dołączyć wraz z płytą CD do zgłoszonej pracy 
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