„Kaszuby - słowem i pędzlem malowane”
Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku zaprasza uczniów klas 0 – III szkół podstawowych
z województwa pomorskiego do udziału w konkursie plastyczno – literackim
„Kaszuby słowem i pędzle m malowane”.
Konkurs polega na opisaniu wybranego regionu kaszubskiego bądź legendy kaszubskiej
lub przygotowaniu pracy plastycznej stanowiącej ilustrację danego regionu kaszubskiego
bądź legendy kaszubskiej.
1. Konkurs plastyczny jest skierowany do uczniów klas 0 –I (format prac
plastycznych A3, technika wykonania dowolna)
2. Konkurs literacki jest skierowany do uczniów klas I – III (prace literackie
w formie opowiadania od 1 do 2 stron A4, napisane odręcznie)
Prace plastyczne i literackie przyjmowane są do 20 kwietnia 2018r.
Ogłoszenie wyników 27 kwietnia 2018r.
REGULAMIN

1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 86 im. Jerzego Sampa w Gdańsku,
ul. Wielkopolska 20 80-180 Gdańsk
tel/fax: 058-309-93-08
e-mail: sp86_gdansk@wp.pl
www.sp86gdansk.pl

2. Cele konkursu:


rozwijanie wrażliwości na słowo



poznawanie regionu i legend kaszubskich



odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów



promowanie talentów



pobudzanie aktywności twórczej

3. Kategorie konkursu:


wykonanie pracy plastycznej dla klas 0 –I szkół podstawowych



wykonanie pracy literackiej klasy II – III szkół podstawowych

4. Termin składania prac: 20. 04. 2018r.,
ogłoszenie wyników: 27. 04. 2018r.
5. Regulamin konkursu:


konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych



jedna szkoła może zgłosić prace literackie i plastyczne od 4 uczestników



ocenie podlegać będzie dobór tematyki pracy literackiej, kultura słowa, estetyka pracy
plastycznej, oryginalność i samodzielność



format pracy plastyczne j A3, technika dowolna



praca lite racka w formie opowiadania, napisanego odręcznie przez uczestnika
na 1 lub 2 strony formatu A4



uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, zwycięzcy nagrody
rzeczowe



prace plastyczne i literackie nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji
organizatorów



wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły 27. 04. 2018r. www.sp86gdansk.pl



organizatorki konkursu: Agnieszka Łukaszewicz, Anna Rzepka, Iwona Wnuk, Iwona
Zinka i Grażyna Żochowska.
Indywidualną kartę zgłos zenia prosimy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 86 im. Jerzego Sampa w Gdańsku,
ul. Wielkopolska 20 80-180 Gdańsk
tel/fax: 058-309-93-08
e-mail: sp86_gdansk@wp.pl
www.sp86gdansk.pl

Karta zgłos zenia uczestników na Woje wódzki Konkurs
„Kaszuby słowem i pędzle m malowane”
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI)
Imię i nazwisko uczestnika:
.……………………………………………. .wiek ……… klasa ………
Szkoła ……………………………………………………………………..
Adres szkoły ……………………………………………………………….
Telefon ……………………. E-mail ……………….
Imię, nazwisko, tel. kontaktowy, e- mail opiekuna (nauczyciela) uczestników konkursu
……………………………………………Tel. …….………..e-mail ………………………..

Oświadczam, że zapoznałam/łe m się z regulaminem konkursu ………………............

(podpis opiekuna (nauczyciela) uczestnika konkursu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
……………………………. ……………………..

data i podpis opiekuna (nauczyciela) uczestnika konkursu

