
Tucholski Ośrodek Kultury
STOWARZYSZENIE "TUCHOLSKI  PEGAZ"

Tytuł konkursu:
 "Stare w nowym - 

nowe w starym"

REGULAMIN KONKURSU NA KOLAŻ

Technika: kolaż (collage) 
Format: A4/A3
Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas 4-8
- uczniowie klas ponadpodstawowych
- kategoria: dorośli
Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę plastyczną.
Nagrody rzeczowe za zajęcie I,II oraz III miejsca oraz trzy wyróżnienia w każdej
kategorii wiekowej.

Terminy: prace należy dostarczyć do 20 listopada 2022 r. 
do Tucholskiego Ośrodka Kultury

Praca musi być podpisana na odwrocie kartki: imię i nazwisko
uczestnika konkursu, jego wiek, szkoła/placówka, imię nazwisko
opiekuna konkursu, źródło pozyskania zdjęcia do kolażu. 
Pamiętać trzeba będzie o prawach autorskich do publikowanych zdjęć. W
metryczce trzeba będzie podać źródło drukowanego zdjęcia. 

a)   promocja gminy Tuchola, jego piękna, ciekawych
miejsc poprzez połączenie rzeczywistości
współczesnej z historyczną,
b)rozwijanie twórczej aktywności dzieci, wyobraźni,
wrażliwości estetycznej,
b)   rozwijanie zainteresowań, poznawanie nowych
technik plastycznych,
c)   doskonalenie zdolności manualnych,
d)   przedstawienie swoich pomysłów twórczych i
zaprezentowanie pracy szerszej publiczności.

Cele konkursu:

To konkurs o zasięgu gminnym, który ma na celu
rozpropagowanie piękna regionu Gminy Tuchola,

 ale w niecodzienny sposób. 
Pragniemy zachęcić dzieci i młodzież oraz

dorosłych, aby połączyła TERAŹNIEJSZOŚĆ I
PRZESZŁOŚĆ naszego regionu. W jaki sposób?

1 możliwość – STARE W NOWYM

1. Zrób lub odszukaj współczesne zdjęcie z terenu Gminy

Tucholi (ale takie, które jest charakterystyczne dla naszego

miasta: na tle budynku, z charakterystycznym napisem, z

ważnym obiektem miasta/regionu itp.). 

2. Wydrukuj/wywołaj to zdjęcie w formacie minimum A4.

3. Następnie postaraj się „wymienić” współczesne elementy

tego zdjęcia na „stare” np. naklejając wycięte sylwetki z

surdutach, wspaniałych kapeluszach, stare pojazdy, powozy

z końmi itp. Ze starych wydrukowanych zdjęć, gazet… 

To forma collage (czyt. kolaż). Pracę można będzie

wzbogacić o elementy dorysowane, naklejone, aby

uatrakcyjnić swoją pracę plastyczną. 

2 możliwość – NOWE W STARYM

1. Znajdź w archiwach internetowych stare, historyczne

zdjęcia naszego regionu. 

2. Wydrukuj to zdjęcie w formacie minimum A4. 

3. Następnie naklej w formie collage'u nowoczesne

elementy, np. wymień elegancki kapelusz na kask

rowerowy, powóz z końmi na nowoczesny samochód,

ludzi ze stylowej kawiarni współczesnymi sylwetkami,

elementami… 

4. Wzbogać pracę o inne elementy dorysowane lub

doklejone, które stworzą pracę niepowtarzalną.

Źródło: FB "Tuchola moje miasto"i


