Konkurs artystyczny „Koleje
Wielkopolskie – pociąg do
sztuki”
Dodano: 02 czerwca, 2021
Z okazji jubileuszu, wspólnie z Szymonem Chwaliszem
przygotowaliśmy konkurs na plakat. Masz „Pociąg do sztuki”?
Masz co najmniej 13 lat? Jesteś uczniem szkoły średniej,
studentem lub po prostu lubisz tworzyć? Koleje Wielkopolskie
łączą Wielkopolskę już od 10 lat, z tej okazji zapraszamy do
udziału w konkursie na plakat „Koleje Wielkopolskie – pociąg
do sztuki”. Pokażcie nam Wasze doświadczenia, skojarzenia,
Wasze historie związane z Kolejami Wielkopolskimi.

CEL:
Chcemy promować młodych twórców i pomóc w stworzeniu na nowo
społecznej wrażliwości na sztukę, która ze względów
epidemiologicznych może być mniej dostępna. Niech przestrzenią
sztuki stanie się także transport publiczny, w tym przypadku
pociągi Kolei Wielkopolskich, jako jedno z miejsc jej
ekspozycji.

CO MUSISZ ZROBIĆ:
Należy stworzyć plakat odnoszący się do tematu „Koleje
Wielkopolskie – pociąg do sztuki”. Tematyka daje szerokie pole
do popisu. Na pociąg do sztuki możemy spojrzeć nie tylko pod
względem artystycznych inspiracji w podróży, ale także
relacji, których w niej zawieramy. Liczymy oczywiście na
oryginalne podejście do tematu.
Stwórz plakat na temat: „Koleje Wielkopolskie – pociąg do

sztuki” i wyślij go do 31.07.2021 roku, na adres
pociagdosztuki@koleje-wielkopolskie.com.pl wraz ze skanem lub
zdjęciem podpisanej zgody na udział w konkursie.
Konkurs ma charakter otwarty, ale aby wziąć w nim udział
należy mieć ukończone 13 lat. Osoby poniżej 18 roku życia
zobowiązane są wraz ze zgodą uczestnika przesłać również zgodę
opiekuna prawnego.
Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
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4.
5.
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Wyruszamy w trasę do STACJA: SZTUKA.

NAGRODY:
I MIEJSCE:
tablet graficzny Huion Kamvas Pro 16;
zestawu przyborów artystycznych firmy Winsor & Newton
składającego się z:
Promarker Brush 48 Essential Collection
Promarker 48 Essential Collection
Bleedproof Marker Pad 75gsm A4 x2.
wzięcie udziału w wystawie plakatów
wyeksponowanie zwycięskich plakatów w pociągach Kolei
Wielkopolskich
II i III MIEJSCE:
zestawu przyborów artystycznych firmy Winsor & Newton
składającego się z:
Promarker Brush 48 Essential Collection
Promarker 48 Essential Collection
Bleedproof Marker Pad 75gsm A4 x2.
wzięcie udziału w wystawie plakatów
wyeksponowanie zwycięskich plakatów w pociągach Kolei
Wielkopolskich
NAGRODA PUBLICZNOŚCI:
indywidualne warsztaty z Szymonem Chwaliszem
WYRÓŻNIENIA:
wzięcie udziału w wystawie plakatów

PRZEBIEG OCENY JURY I WRĘCZENIA NAGRÓD:
Po zakończeniu przesyłania prac, do oceny zasiądzie Jury, na
którego czele będzie stał artysta Szymon Chwalisz.
Informacja o zwycięzcach zostanie ogłoszona na profilach

Organizatora w mediach społecznościowych oraz podczas wystawy
na Dworcu Letnim, której data zostanie podana na początku
września, w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2021 roku.
Wcześniej zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną także
poinformowani o wygranej drogą mailową.
Na wystawie wyeksponowane zostaną trzy najlepsze plakaty oraz
plakaty wyróżnione, których liczba zależeć będzie od ilości
przesłanych prac.
W międzyczasie plakaty, które zdobyły pierwsze trzy miejsca
trafią do drukarni a następnie zawisną w pociągach Kolei
Wielkopolskich.
Po wystawie wyróżnione prace zostaną umieszczone na naszym
profilu na Facebooku i rozpocznie się głosowanie o nagrodę
publiczności.

DOKUMENTY DO POBRANIA
Regulamin konkursu „Koleje Wielkopolskie – pociąg do
sztuki”
Zgoda uczestnika
Zgoda opiekuna prawnego

