Konkurs plastyczny
"PYSZNOŚCI W KOSZYCZKU BABUNI"

Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

Organizator
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce.
Koordynator - Anna Jagła.
Cele konkursu
 rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
 promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
 wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik
plastycznych poprzez stworzenie pracy plastycznej,
 wychowanie przez sztukę i dla sztuki,
 uwrażliwienie na estetykę prac,
 zachęcanie dzieci do udziału w konkursach.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I - III szkoły podstawowej.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej. Każdy uczestnik wykonuje
jedną pracę zgodną z tematem "PYSZNOŚCI W KOSZYCZKU BABUNI",
zawierającej w swojej nazwie głoski z szeregu syczącego (s, z, c, dz) lub
szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż).
3. Format pracy - A3, technika wykonania pracy dowolna.
4. Do każdej pracy musi zostać dołączona wypełniona karta zgłoszenia, przyklejona na
odwrocie pracy konkursowej.
5. Każda szkoła przesyła trzy najlepsze prace z każdego przedziału wiekowego.
6. Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres szkoły.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
ul. Marii Konopnickiej 14
63-910 Miejska Górka
z dopiskiem: Konkurs plastyczny

Ocena i nagrody
1.
2.
3.
4.

Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja.
Komisja dokona oceny prac.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych I - III
Nagrodzone i wyróżnione prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w dniu rozstrzygnięcia konkursu, autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody
rzeczowe.
5. Prace złożone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
Terminy
19.01 2018r.– ostateczny termin składania prac
26.01. 2018r.– ogłoszenie wyników
10.05.2018r - wręczenie nagród.
Uwagi
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania prac w celach promocyjnych.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników w celach promocyjnych. (Zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r, art. 23, ust. 1 pkt. 1.)
3. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie do dnia 26
stycznia 2018r.
Informacja o konkursie oraz regulamin i karta dostępne na stronie:
http://www.spmiejskagorka.pl/

