REGULAMIN MIEJSKO –
SZKOLNEGO KONKURSU
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Paulina Buksakowska

CELE KONKURSU:






Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
Prezentacja anioła jako elementu tradycji Świąt Bożego Narodzenia
Pobudzanie inwencji twórczej i promowanie twórczości dziecięcej
Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów
Integracja dzieci przez sztukę

REGULAMIN

KONKURSU:

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas I – VI.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Uczestnicy konkursy przygotowują pracę – Anioła dowolną techniką z możliwością
zastosowania techniki mieszanej. Organizatorzy nie narzucają rodzajów stosowanych technik
plastycznych pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą.
4. Liczba nadesłanych prac ze szkoły jest dowolna.

5. Każda praca powinna mieć następujące dane:
Imię i nazwisko autora pracy
Klasę
Nazwę szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.
6. Karty zgłoszenia wraz z pracami należy dostarczyć do 7.12.2018. do Biblioteki Szkolnej
SP nr 3.
7. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE

NAGRÓD

1. Ocena prac zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych:
Kat. I – klasy I –III
Kat. II – klasy IV - VI
2. Komisja oceni prace wg następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne
- oryginalność i pomysłowość prac
- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
- wkład pracy
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
- estetyka wykonania
3. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.
4. Wystawa pokonkursowa zostanie zaprezentowana w SP nr 3 – jej data zostanie ogłoszona w
późniejszym terminie.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.12.2018.
6. Nagrody rzeczowe będą przyznane za 3 miejsca w każdej z kategorii. Nagrody dla laureatów
zostaną przekazane do szkół najpóźniej do 14.12.2018.
7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania
nagród.
8. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
KONKURSIE.

W

KARTA ZGŁOSZENIA DO
MIEJSKO – SZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ”
IMIĘ I
NAZWISKO…………………………………………
………………………………………………
KLASA………………………………………………
………………………………………………………
…
WIEK…………………………………………………
………………………………………………………..
SZKOŁA……………………………………………
………………………………………………………
….
ADRES I TELEFON DO
SZKOŁY……………………………………………
………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA……………………………………
…………………………………..

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego
„Bożonarodzeniowy Anioł”. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe,
a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883)

.......................................
(data i miejscowość)

………………………
( podpis uczestnika)

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ..............................................................
w MIEJSKO – SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.
„BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ”.
Miejsce i data: .....................................
Podpis rodziców lub prawnego opiekuna: ...................................................

