„Żonkile pamięci”

konkurs plastyczny, organizowany z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania
w getcie warszawskim
REGULAMIN
19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło zbrojne powstanie. Było dla
Niemców zaskoczeniem, ale z góry jego losy były przesądzone. 16 maja 1943 roku Jurgen
Stroop - SS-Gruppenführer, odpowiedzialny m.in. za krwawe stłumienie powstania w getcie
warszawskim, napisał w raporcie: Żydowska dzielnica w Warszawie przestała istnieć.
Symbolem obchodów rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim stał się żonkil –
żółty kwiat, którego płatki układają się w kształt sześcioramiennej gwiazdy. Żonkile związane
są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej,
który w kolejne rocznice powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej
osoby. Sam również 19 kwietnia składał bukiet z żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
Kwiaty te stały się dla nas, współczesnych, symbolem pamięci, szacunku i nadziei.
Kilka słów o konkursie:
W rocznicę powstania w getcie warszawskim pragniemy przywołać pamięć o heroizmie
bohaterów tamtych dni. Proponowany przez nas konkurs jest okazją do przypomnienia
tragicznych wydarzeń wiosny 1943 roku i próbą wyrażenia naszego współczucia, szacunku
i hołdu.
Żonkil jest motywem przewodnim konkursu. Zachęcamy do plastycznych przygód z formą
i kolorem, do artystycznych interpretacji zaproponowanego motywu, ale także do
obszerniejszych wypowiedzi artystycznych, związanych z tematyką konkursu
z uwzględnieniem motywu żonkila. Praca plastyczna może być propozycją na plakat, ilustracją,
projektem muralu, kompozycją zmierzającą w kierunku abstrakcji.
Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół w wieku od 6 do 20 lat.
Organizatorem konkursu jest Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, które mieści się
na ulicy Nowolipki 9B w obszarze dawnego getta warszawskiego.

I

Organizator konkursu:
Państwowe Ognisko Artystyczne “Nowolipki” w Warszawie.

II

Cele konkursu:

1.
Włączenie się w obchody 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.
2.
Pogłębienie wiedzy uczestników o tragicznej historii żydowskiej społeczności
Warszawy podczas II wojny światowej.
3.
Pobudzenie wyobraźni młodzieży i zachęcenie do twórczych rozwiązań plastycznych
oraz poszukiwań własnego artystycznego wyrazu.
III

Adresaci konkursu:

1.
2.

Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół w wieku od 6 do 20 lat.
Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie indywidualnie lub zgłoszeni
przez szkoły, placówki edukacyjne, domy kultury, biblioteki.
W przypadku indywidualnych zgłoszeń warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie
pełnej zdolności do czynności prawnych (lub w przypadku braku takiej zdolności
przedłożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie).
W przypadku, gdy zgłoszenie uczestnika konkursu następuje przez szkołę, instytucję
edukacyjną oraz kulturalną, warunkiem udziału w konkursie jest zgoda uczestnika
konkursu (jego rodzica lub prawnego opiekuna) na udział w konkursie.

3.

IV

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą bądź dostarczenie
do Biura Konkursu przez uczestnika:
a) formularza zgłoszenia
b) pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu (praca musi być wykonana
w 2018 roku)
Praca plastyczna może być wykonana na papierze dowolną techniką graficzną,
rysunkową bądź malarską (prace wykonane w technice suchej pasteli, rysunku
kredką/węglem – powinny być zabezpieczone). Nie przyjmujemy form przestrzennych.
Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze w formacie max. A3.
Każdy uczestnik może zaprezentować do 2 prac.
Praca wraz z kartą zgłoszenia powinna zostać przesłana lub dostarczona osobiście
w wersji papierowej do sekretariatu konkursu: Państwowe Ognisko Artystyczne
„Nowolipki”, ul. Nowolipki 9B
Termin składania prac i kart zgłoszenia upływa 19 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia, które
wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie.
Sekretariat konkursu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 17:00.

2.
3.
4.
5.
7.
8.

V

Harmonogram konkursu:

1.

Termin składania/nadsyłania prac upływa 19 kwietnia 2018 r. (decyduje data
wpłynięcia pracy).
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godzinie
16:00 w siedzibie organizatora - Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”
w Warszawie, ul. Nowolipki 9B.
Laureaci konkursu oraz wspierający ich nauczyciele zostaną zaproszeni telefonicznie do
udziału w finale konkursu.

2.
3.
VI

Organizacja:

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanego
projektu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez
organizatorów dowolnego opracowania projektu, poprzez umieszczenie na serwerze
internetowym
na stronie www.nowolipki.edu.pl, na co uczestnik wyraża zgodę, przystępując
do Konkursu (licencja).
Organizator zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania imienia,
nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu, na co uczestnik wyraża zgodę
przystępując do konkursu.

2.

VII

Nagrody:

1.
2.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.
Praca laureata pierwszego miejsca zostanie wydrukowana w kilkudziesięciu
egzemplarzach i umieszczona na trasie Ognisko Nowolipki – Muzeum Historii Żydów
Polin jako szlak pamięci o bohaterach powstania w getcie warszawskim.

VIII

Komisja oceniająca:

1.

W skład komisji powołanej przez organizatora wejdą artyści plastycy, nauczyciele.

IX

Uwagi końcowe:

1.
2.

Uczestnicy mogą odebrać prace po zakończonej wystawie od dnia 14 maja 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu:
Ewa Sokołowska, Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie,
ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, e-mail: artystycznie@poa.waw.pl
tel.: 668 044 415

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej
www.nowolipki.edu.pl, a także w siedzibie organizatora konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie pod warunkiem, że taka zmiana
nie naruszy praw nabytych uczestnika konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania
zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.nowolipki.edu.pl.

