REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Mój nauczyciel"
1. ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W WOŹNIKACH
p. Magdalena Piotrowska
p. Agnieszka Sienkiewicz

2.CELE KONKURSU:
- kształtowanie postawy szacunku dla pracy nauczyciela oraz zwrócenie uwagi na jej znaczenie w
życiu społeczeństwa;
- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz twórczych umiejętności dzieci;
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci;
- wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, TEMATYKA I FORMA KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu
całej Polski.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne (temat pracy: „Moja Pani z przedszkola”);
- uczniowie szkół podstawowych klas I-III (temat pracy: „Mój nauczyciel”).
* Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej, będącej
portretem nauczyciela (zgodnie z tematem konkursu dla poszczególnych kategorii).
* Format pracy plastycznej: A4
* Technika pracy: dowolna płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage, bez użycia materiałów
nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
* Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje:
Tytuł (imię osoby z portretu):
Imię i nazwisko autora pracy:

Wiek i klasa autora pracy:
Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki:
Imię i nazwisko opiekuna:

Termin konkursu: prace należy składać do dnia 31.10.2017r (liczy się data wpływu pracy do placówki) na adres organizatora:
Szkoła Podstawowa w Woźnikach ul. Wadowicka 133

34-100 Woźniki

z dopiskiem „konkurs plastyczny”
Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
UWAGI ORGANIZATORÓW:
1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, placówka dowolną liczbę prac.
3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz
niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizator
zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Ko nkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku, Dz.U.Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i
przyznania nagród.
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na
rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych. Dz.
U. z 1994r Nr 24 poz.83), publikacji tych prac na stronie internetowej szkoły oraz podczas wystawy
prac w naszej placówce.
8. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną

opublikowane na stronie internetowej organizatora www.spwozniki.edupage.org do dnia
30.11.2017r.
9. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Organizatorzy

Agnieszka Sienkiewicz Magdalena Piotrowska
Konkurs należy do kategorii:


plastyczny

Organizator: Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Termin zgłoszeń:31/10/2017
Termin rozstrzygnięcia: 30.11.2017
Nagrody: tak
Przedział wiekowy: przedszkola i klasy 1-3 SP
Region: Ogólnopolski
Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

