Konkurs plastyczny

„Kartka z kalendarza – moja miejscowość 100 lat temu”
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Organizator konkursu
Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Kartka z kalendarza – moja miejscowość 100 lat temu”
jest Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
Adresaci konkursu
Konkurs jest skierowany dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w
Wieruszowie (klasy 4, 5 i 6).
Cele konkursu:
1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem (moja małą ojczyzną)
2. Integracja międzypokoleniowa
3. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia odzyskania
niepodległości poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.
4. Promowanie obchodów stulecia w swoim regionie.
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska praca plastyczna swoją formą przedstawiająca kartkę z
kalendarza.
2. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, tj. zaprojektowaniem kartki z
kalendarza dotyczącej upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę.
3. Głównym kryterium oceny pracy będzie:
- pomysłowość,
-zgodność pracy z tematem,
- walory artystyczne,
- stopień trudności wykonania.
Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wykonanej przez siebie kartki z kalendarza
do pani Żanety Lis lub pani Emilii Howis-Świegot w terminie 15-26 października 2018 roku.
Organizacja i zasady konkursu
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne (tylko dla chętnych uczniów)
2. Prace będą oceniane w jednej kategorii klasy 4, 5 i 6.
3. Prace nadesłane w konkursie muszą być pracami własnymi nie przedstawianymi na innych
konkursach.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby plakatowe,
akwarela, pastele itp.)
6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A3 lub
A4.
7. Prace muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą.
8. Prace dostarczone po wyznaczonym przez organizatora terminie lub niezgodne z regulaminem
nie będą oceniane.
9. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora
konkursu, która wręczy wyróżnionym uczestnikom konkursu dyplomy oraz słodkie upominki.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na szkolnej stronie internetowej do dnia 31 października
2018 roku.
11. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej.
Organizatorzy:
Ż. Lis, E Howis-Świegot

