REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja Ojczyzna”
1.Organizatorzy:
- Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie,
- nauczyciele plastyki Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.
2. Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o Polsce, regionie i swojej miejscowości,
- ukazywanie piękna naszej ojczyzny,
- kształtowanie poczucia przynależności do narodu, kraju i „małej ojczyzny” – swojej miejscowości,
- rozwijanie zdolności twórczych,
- rozbudzanie kreatywności uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
3. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0– VIII SP ,
- udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczniów,
- uczeń przystępując do konkursu oświadcza, że praca jest jego autorstwa,
- prace przechodzą na własność organizatorów,
- organizator zastrzega sobie prawo publikowania zdjęć prac konkursowych w prasie oraz Internecie.
4. Zadanie konkursowe:
Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną na temat „Moja Ojczyzna”.
Technika dowolna - można użyć dowolnych materiałów, pracę narysować (np. ołówkiem, kredkami)
lub namalować farbami.
Można ją wykonać też wykorzystując kolaż, czyli połączyć różne techniki plastyczne.
Format pracy: A3 (duży blok).
5. Termin i warunki dostarczenia prac:
- konkurs trwa od 16.04.2021r. do 30.04.2021r.,
- uczniowie przesyłają zdjęcia prac nauczycielom plastyki (p. Iwona Bartczak,p. Katarzyna Drewniacka,
p. Ewelina Maćkowska) na platformie Teams.
6. Ocena prac i zasady przyznawania nagród:
- prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I : klasy 0,
II : klasy 1 – 3,
III : klasy 4 – 6,
IV : klasy 7 – 8,
- organizator powoła komisję, która dokona oceny prac zgodnie z następującymi
kryteriami: tematyka pracy, oryginalność, estetyka wykonania, samodzielność,
- organizator przewiduje nagrody w każdej grupie wiekowej,
- decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
Serdecznie zapraszamy !!!

Prosimy o wypełnienie i załączenie do prac poniższej zgody

Zgoda
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………
ucznia/ uczennicy klasy……………. Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r.
w Tuliszkowie w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Moja Ojczyzna”
oraz na prezentację zdjęć przesłanej pracy na stronie internetowej szkoły .
Zapoznałem się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję.
…………………………………
…………………………………
Miejscowość, data

Podpis rodziców /prawnych opiekunów

