REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW
PODSTAWOWEJ W STOŁPIU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

SZKOŁY

„ILUSTRACJA DO PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ”

I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej - Curie.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są nauczyciele:
• pani Dorota Strzelecka
• pani Monika Ciszak
• pani Agnieszka Brzyszko
II. Cele konkursu:
1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac
plastycznych na określony temat.
2. Szerzenie idei patriotyzmu wśród najmłodszych uczniów szkoły.
3. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa.
III. Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – ilustracji
do
piosenki patriotycznej.
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Stołpiu, a
udział
w konkursie ma charakter indywidualny.
Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – III oraz klasy IV
- VIII.
Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną.
Format prac plastycznych – wyłącznie A4.
Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką,
ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane
na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne,
rzeźby czy prace z plasteliny.
Prace należy czytelnie podpisać na kartce podając imię, nazwisko, klasę, oraz tytuł
piosenki, do której wykonano ilustrację.
Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

IV. Termin i miejsce składania prac:
Zdjęcia prac, wraz z dołączonym opisem należy przesłać do 9 listopada 2020 roku na adres
poczty
elektronicznej:
dstrzelecka@spstolpie.gminachelm.pl,
mciszak@spstolpie.gminachelm.pl lub abrzyszko@spstolpie.gminachelm.pl.
V. Rozstrzygnięcie konkursu:

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, najlepiej
ilustrujące temat przewodni. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim:
• dobór treści do tematu,
• estetykę wykonania,
• oryginalność i pomysłowość.
Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej. Jury dopuszcza
możliwość przyznania dodatkowych nagród.
VI. Ogłoszenie wyników konkursu:
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 roku na stronie
internetowej szkoły i szkolnym Fb.
VII. Uwagi dodatkowe:
•
•
•

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

