
                                                                                                        
                                                                            
 

 
 

 

REGULAMIN  

VIII  BIENNALE AUTOPORTRETU  
W RYSUNKU UCZNIÓW SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

RADOM 2021 
 
I.   ORGANIZATOR 

• Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 
      WSPÓŁORGANIZATOR 

• Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu 
 
II.  CELE KONKURSU 
1. Popularyzacja rysunku jako wartości estetycznej tworzonej kreską. 
2. Edukacja plastyczna poprzez upowszechnianie walorów najwartościowszych 

realizacji rysunkowych. 
3. Rozwijanie wrażliwości uczniów, zwłaszcza w obszarze postrzegania indywidualnych 

cech fizyczności i charakteru człowieka. 
4. Zainteresowanie młodzieży tematem autoportretu jako obrazu własnej osoby 

i osobowości. 
5. Prezentacja zróżnicowanych form ekspresji plastycznej autorów prac.  
6. Inspirowanie do twórczego i otwartego myślenia o możliwościach kreacyjnych 

współczesnego rysunku. 
7. Współpraca pomiędzy szkołami artystycznymi  w  Polsce. 

8. Szeroka promocja szkoły. 

 

III. WSTĘP 
Kolejna, już ósma edycja Biennale odbędzie się w Radomiu, mieście o bogatych 

tradycjach sztuki portretu i autoportretu. Formą tą szczycimy się w licznych realizacjach 
Jacka Malczewskiego, postaci trwale związanej z Ziemią Radomską.  

W Radomiu w latach osiemdziesiątych Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało kilka 
edycji Triennale Współczesnego Portretu Polskiego.  

Pięciokrotnie Okręg Radomski ZPAP prezentował autoportret w dziełach twórców 
profesjonalnych przy okazji kolejnych Triennale Autoportretu im. Jacka Malczewskiego.  

Motyw autoportretu trwale kojarzy się w Polsce z radomskimi inicjatywami artystycznymi.  
Ufamy, że we współpracy ze sprawdzonymi partnerami uda nam się stworzyć przegląd 

bogaty w dzieła niezwykłej wartości artystycznej, poznawczej i edukacyjnej.  
Z radością gościć będziemy w naszym mieście laureatów VIII Biennale, ich opiekunów                      

i wszystkich zainteresowanych sztuką portretu i autoportretu. 
 
 



IV.  UCZESTNICY 
Zapraszamy do udziału w Biennale uczniów LSP (OSSP, LP) 

 
V.   WARUNKI UCZESTNICTWA 
      Przedmiotem Konkursu będą prace rysunkowe wykonane w klasycznych technikach 

rysunkowych, pastelami i kredkami w monochromatycznym zestawie barw, będące 

autoportretami autorów. Wyłącznie w oryginale, prezentowane bez udziału innych mediów 

(np. elektronicznych).  

Prace wykonane na papierze lub cienkiej tekturze.  

Dopuszczalny wymiar prac: B1 (100cm x 70cm) lub B2 (70cm x 50cm) w prostokącie, bez 

zmiany kształtu formatu.  

Każda ze szkół może przesłać na konkurs do 20 prac. Prace nie mogą być prezentowane                  

w innych konkursach i przeglądach. 

Realizacje w technikach węgla, pasteli itp. powinny być dobrze utrwalone.  

Prace nie utrwalone nie będą podlegać ocenie Jury. Prac nie należy rolować.  

 

VI. OPIS PRACY 

     Każdą pracę należy na odwrocie w prawym dolnym rogu, zaopatrzyć w trwale 

umocowaną metryczkę z pieczęcią szkoły i informacjami według załączonego wzoru 

(załącznik nr1).  

Do paczki należy dołączyć listę autorów prac w formie wydruku komputerowego według 

wzoru (załącznik nr2). 

 

VII. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

     W celu potwierdzenia udziału w konkursie i wysłania paczki z pracami, prosimy                          

o przesłanie w formie elektronicznej zgłoszenia udziału w formie listy autorów prac       

(załącznik nr 2) oraz reprodukcji zgłoszonych prac w zapisie cyfrowym.  

Zapis powinien odpowiadać następującym parametrom: 

- krótszy bok minimum 2500 pikseli, 

- rozdzielczość 300 dpi,  

- tryb kolorystyczny CMYK, 

- format zapisu JPG. 

Nazwa pliku według schematu: 

miasto_szkoła_imię_nazwisko_op.art_imię_nazwisko_rozszerzenie 

- szkoła: pierwsze litery pełnej nazwy szkoły autora, 

- imię: prosimy podawać tylko pierwsze imię, 

- nazwisko: nazwiska dwuczęściowe rozdzielone myślnikiem 

- op.art: opiekun artystyczny ucznia 

- imię i nazwisko opiekuna artystycznego 

- rozszerzenie: JPG 

Przykład: (Radom_ZSP_Anna_Kowalska_op.art_Jan_Nowak.jpg) 

Listę autorów prac (załącznik nr 2) oraz reprodukcje zgłoszonych prac w zapisie cyfrowym 

proszę przesyłać na adres:  autoportret@plastyk.radom.pl 

 

 



VIII.  TERMINY 

      Ostateczny termin nadsyłania prac – 17 grudnia 2021r.  (piątek)       

Obrady Jury Konkursu odbędą się w styczniu 2022r. Dokładna data uroczystości 

podsumowania Biennale zostanie potwierdzona ze stosownym wyprzedzeniem. 

 
IX.  NAGRODY 
      Organizator powoła Jury złożone z artystów p lastyków, wykładowców rysunku  
i malarstwa. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. 

 
X. UWAGI ORGANIZACYJNE 
     Prace należy nadsyłać w jednej paczce ze szkoły na adres: 

 

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta 

ul. Grzecznarowskiego 13 

26-600 Radom 

                                            z dopiskiem:  Autoportret 

 

Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na wszystkie warunki 

niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie nadesłanych prac i ich autorów w celach 

promocyjnych  Biennale. (Rozporządzenie PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych).  

Po zamknięciu cyklu wystawienniczego prace zostaną odesłane do szkół biorących udział  

w Konkursie przesyłkami kurierskimi, na ich koszt. Prac zgłaszanych indywidualnie, 

nie sygnowanych pieczęcią szkoły nie przyjmujemy do konkursu i  nie odsyłamy! 

 

XI.  KONTAKT 

Szczegółowe informacje o Biennale u komisarzy: 

Anna Symela tel. 505 049 097 

Jakub Strzelecki tel. 792 404 780 

autoportret@plastyk.radom.pl 

 

XII.  

     Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych  

i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

  

XIII.   

     Niniejsze przedsięwzięcie odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

 

Zapraszamy do udziału w VIII Biennale Autoportretu ! 

 



Załącznik nr 1 

Metryka pracy 

VIII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE AUTOPORTRETU  RADOM 2021 

Imię  i nazwisko autora pracy  
(litery drukowane) 

 

Wiek autora  

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 
artystycznego 
 

 

Miasto, w którym szkoła ma swoją siedzibę  

Pieczęć szkoły 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem PE  
i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych  dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości 
publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.       

……………………………………………………………………………………. 
/podpis autora lub rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

Lista autorów zgłaszanych prac  
 

VIII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE AUTOPORTRETU RADOM 2021 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Pełna nazwa i adres szkoły wraz z telefonem kontaktowym oraz  adresem e-mail)  

Lp. Autor Wiek Opiekun artystyczny Uwagi 
organizatora 

1.     

2.     
3.     

4.     
5.     

6.     

7.     

8.     
9.     

10.     
11.     

12.     
13.     

14.     

15.     
16.     

17.     
18.     

19.     
20.     

Listę prosimy wypełnić w formie elektronicznej! 

 

 


