
 

konkursu plastycznego dla uczniów 
szkół skierniewickich

„Francja 
 

1 czerwca 201
Yves Saint Laurent
którego uznaje się za jedną z największych postaci 
francuskiej mody XX wieku.

Mając zaledwie 17 lat Yves przybył do Paryża
aby wziąć udział 
projektantów mody organizowanego przez 
Woolmark. Zdobył III nagrodę i został 
udziału w ceremonii wręczenia nagród. Modny Paryż 
okazał się dla niego bardzo gościnny.
 Francja, a przede wszystkim 
świecie utożsamia
wielkim krawiectwem
się wieloletnia tradycja francuskiego krawiectwa, 
wiedza przekazywana z
Haute Couture to nie tylko wielcy projektanci, jak 
Chanel, Dior czy Saint Laurent, lecz także rzesze 
krawców i rzemieślników, którzy 
haftują itd. To dzięki nim krawiectwo urosło do rangi 
sztuki. O ich umiejętnościach świadczą ubiory
z pietyzmem przechowywane i eksponowane
w największych muzeach świata

W związku, z w
osiągnięciami w „
Skierniewicki Klub Francuski
uczniów skierniewickich szkół do udziału
w konkursie plastycznym związanym z
mody, szyku i wyrafinowanej elegancji.

 

Przewidziane są atrakcyjne nagrody.
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Regulamin 
konkursu plastycznego dla uczniów 

szkół skierniewickich:
 

Francja - Elegancja
2018 roku mija 10 rocznica 

Yves Saint Laurenta  francuskiego projektant
którego uznaje się za jedną z największych postaci 
francuskiej mody XX wieku.  

ając zaledwie 17 lat Yves przybył do Paryża
udział w konkursie dla młodych 

projektantów mody organizowanego przez 
Woolmark. Zdobył III nagrodę i został zaproszony do 
udziału w ceremonii wręczenia nagród. Modny Paryż 
okazał się dla niego bardzo gościnny.  

przede wszystkim Paryż,
utożsamiany jest z „Haute Couture”, czyli 

wielkim krawiectwem. Za tymi dwoma słowami kryje 
się wieloletnia tradycja francuskiego krawiectwa, 
wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. 

outure to nie tylko wielcy projektanci, jak 
Chanel, Dior czy Saint Laurent, lecz także rzesze 

i rzemieślników, którzy plisują, farbują, 
haftują itd. To dzięki nim krawiectwo urosło do rangi 
sztuki. O ich umiejętnościach świadczą ubiory
z pietyzmem przechowywane i eksponowane
w największych muzeach świata. 

, z ww. rocznicą, jak i francuskimi 
osiągnięciami w „Haute Couture” Stowarzyszenie 
Skierniewicki Klub Francuski, w tym roku, 
uczniów skierniewickich szkół do udziału
w konkursie plastycznym związanym ze

i wyrafinowanej elegancji. 

Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

konkursu plastycznego dla uczniów  
: 

Elegancja” 
roku mija 10 rocznica śmierci 

projektanta mody, 
którego uznaje się za jedną z największych postaci 

ając zaledwie 17 lat Yves przybył do Paryża, 
dla młodych 

projektantów mody organizowanego przez firmę 
zaproszony do 

udziału w ceremonii wręczenia nagród. Modny Paryż 

, na całym 
outure”, czyli 

tymi dwoma słowami kryje 
się wieloletnia tradycja francuskiego krawiectwa, 

pokolenia na pokolenie. 
outure to nie tylko wielcy projektanci, jak 

Chanel, Dior czy Saint Laurent, lecz także rzesze 
plisują, farbują, 

haftują itd. To dzięki nim krawiectwo urosło do rangi 
sztuki. O ich umiejętnościach świadczą ubiory 
z pietyzmem przechowywane i eksponowane 

ocznicą, jak i francuskimi 
Stowarzyszenie 

, w tym roku, zaprasza 
uczniów skierniewickich szkół do udziału 

e światem 

Przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
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I. Organizator konkursu:  
Stowarzyszenie Skierniewicki Klub Francuski  
 
II. Partner:  
Centrum  Kultury i Sztuki w Skierniewicach 
 
III. Patronat konkursu:  
Urząd Miasta Skierniewice 
ITS Skierniewice 
 
IV. Cele konkursu:  
- motywowanie uczniów do poznawania kultury Francji;  
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci  
  i młodzieży; 
- inspirowanie do pracy twórczej. 
 
V. Uczestnicy konkursu:  
- kategoria I – uczniowie szkół podstawowych: 
a) klasy I – III; 
- kategoria II – uczniowie szkół podstawowych: 
b) klasy IV – VII; 
- kategoria III;  
c) uczniowie klas gimnazjalnych i szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 
VI. Warunki uczestnictwa:  
1. Techniki prac: 
 
- kategoria I – uczniowie szkół podstawowych - klasy I-
III - rysunek z wykorzystaniem różnych materiałów 
dekoracyjnych (tkaniny, wstążki, włóczki, cekiny, 
guziki… itp.); wymiar pracy – format A3. 
 
- kategoria II – uczniowie szkół podstawowych - klasy 
IV-VII - samodzielne wykonanie modelu lalki ubranej w 
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strój zgodny z tematem konkursu z wykorzystaniem 
różnych technik i materiałów; wymiary lalki 30-40 cm. 
 
- kategoria III – uczniowie klas gimnazjalnych i szkół 
ponadgimnazjalnych - sesja fotograficzna – wykonanie 
3 fotografii w różnych ujęciach osoby ubranej 
w strój/kreację własnoręcznie zaprojektowaną zgodnie 
z tematem konkursu (osoby nagrodzone zademonstrują 
swoje projekty w oryginale, w czasie uroczystego 
wręczania nagród);  wielkość fotografii  - format  A4.  
 
2. Opis prac:  
 imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail; 
 nazwa szkoły / placówki, wiek, klasa; 
 imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna, pod 

kierunkiem którego uczeń przygotował pracę;  
- organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 
dysponowania pracami, eksponowania ich 
i publikowania; 
- prace nie będą zwracane wykonawcom; 
- nie będą przyjmowane prace zbiorowe.  

 
VII. Termin i miejsce nadsyłania prac:  
 

Do dnia 20.03 2018r. (wtorek) w Pracowni 
Plastycznej p. Anny Pokory lub w sekretariacie 
CKiS. 
 

Centrum Kultury i Sztuki 
ul. W. Reymonta 33  
96-100 Skierniewice 
 
 
Kontakt telefoniczny: 533 878 533 lub 503 775 883  
Kontakt e-mailowy: skfrancuski@gmail.com 
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VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:  
 - rozstrzygnięcie konkursu  - kwiecień 2018 r.; 
- o wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja 
Konkursowa;  
- prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą 
oceniane;  
- nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca 
w kategorii: I, II i III; 
- werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od 
niego odwołanie;  
- zwycięzcy zostaną odpowiednio wcześniej 
poinformowani o wygranej i terminie wręczenia nagród; 
- na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – 
niespodzianki;  
- najlepsze prace będą wystawione w siedzibie 
organizatora – CKiS w Skierniewicach.  
 
IX. Kryteria oceny prac:  
- oryginalność wykonania, 
- jakość wykonania, 
- samodzielność realizacji. 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
 
 
 


