Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2020 r.
pt. „Z rodziną najlepiej”

Zespół artystyczny nauczycieli naszej szkoły zaprasza i zachęca uczniów klas I-VIII do
wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 2020 r. pt. „Z rodziną
najlepiej”
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

Zespół artystyczny nauczycieli naszej szkoły zaprasza i zachęca uczniów klas I-VIII do
wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 2020 r. pt. „Z rodziną
najlepiej”
1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i dostarczenie pracy plastycznej
w technice dowolnej.
2. Adresatem konkursu są dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych województwa
wielkopolskiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas
1-3 i uczniowie z klas 4-8.
3. Temat konkursu: „Z rodziną najlepiej”.
4. Celem konkursu jest:
a. rozwijanie umiejętności plastycznych,
b. rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży,
c. kształcenie poczucia estetyki,
d. umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji,
e. docenienie kreatywności i pomysłowości.

PRZEBIEG KONKURSU
Zgłoszeniem i warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie przez uczestnika
zdjęcia lub skanu własnej pracy konkursowej wraz z załącznikami

na adres e-mail

konkursplastyczny@poznan.uw.gov.pl w terminie do 25 maja 2020 r. (poniedziałek)
O przyjęciu pracy decyduje data wpływu wiadomości e-mail wraz z kompletem załączników
określonych poniżej.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca konkursowa musi być
przygotowana specjalnie na ten konkurs.
Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy konkursowej fotokopie lub skany
następujących dokumentów:
a. wypełniony formularz „Metryczkę pracy” (załącznik nr 1),
b. oświadczenie zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 2),
c. zgodę rodziców/opiekunów (załącznik nr 3),
d. zgodę na wykorzystywanie prac (załącznik nr 4)
Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.

Przy ocenie prac konkursowych będą obowiązywać następujące kryteria:
a. pomysłowość i oryginalność,
b. właściwy dobór techniki i środków,
c. przejrzystość i zwięzłość kompozycji,
d. estetyka i forma,
e. sposób wyrażenia zainteresowań autora, jego emocji i ekspresji oraz nastrój i
siła przekazu,
f. umiejętność

powiązania

przez

autora

wszystkich

elementów

w

zharmonizowaną całość,
g. umiejętności graficzne, kolorystyczne oraz ukształtowania budowy.
Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w terminie do 29 maja 2020 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Międzynarodowym Dniu Dziecka, 1 czerwca 2020 r.
na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Drodzy uczniowie załączniki muszą być odręcznie podpisane przez rodziców lub
prawnych opiekunów.
Należy je wydrukować i podpisać, a następnie wykonać skan lub zdjęcie tych
dokumentów i wysłać wraz z waszą udokumentowaną pracą .
Kiedy będziecie wykonywać zdjęcie pracy i dokumentów zwróćcie uwagę na to, aby na tym
zdjęciu w całości znajdowała się wasza praca lub dokument. Postarajcie się również o to, aby
zdjęcia były wyraźne.

Uczniowie klas IV-VIII, którzy udokumentują swój udział w konkursie (przesłany do
nauczyciela plastyki, kółka plastycznego mail z poczty wysłanych wiadomości
potwierdzający Wasz udział w konkursie) otrzymają dodatkowe punkty dodatnie do
zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania . Jeżeli ktoś z Was
kochani uczniowie zostanie laureatem konkursu otrzyma kolejne dodatkowe punkty
dodatnie do zachowania.

Załącznik nr 1

Temat pracy
Imię i nazwisko uczestnika

Wiek uczestnika Konkursu
Szkoła, do której uczęszcza uczestnik

Adres

e-mailowy

oraz

numer

telefonu

rodziców/opiekunów uczestnika
Uwagi

Załącznik nr 2
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.
Nadto oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a, że administratorem moich danych
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego jest Wojewoda
Wielkopolski. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie
Wielkopolskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w

Poznaniu

pod

adresem:

www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

……………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 3
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………, będący
rodzicem/opiekunem …………………………………………………...……………, wyrażam
zgodę na jego/jej udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym w 2020 r.

……………………………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna

Załącznik nr 4
Ja niżej podpisany/a ……………………………………, będący rodzicem/opiekunem
……………………………,

wyrażam

zgodę

na

wykorzystanie

pracy

mojego

dziecka/podopiecznego, uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego w

2020 r.,

do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach
lub w całości.

……………………………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna

