REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 1-3
„ MASKA KARNAWAŁOWA ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.sp6.tychy.pl oraz
zostanie przesłany rodzicom przez mobidziennik.
4. Tematem konkursu jest „Maska karnawałowa”. Zadaniem dziecka jest wykonanie maski

karnawałowej w formie płaskiej lub przestrzennej wybraną przez siebie techniką przy użyciu
dowolnych materiałów.
CELE KONKURSU
1. Podtrzymywanie tradycji karnawałowych.
2. Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.
3. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.
4. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.
ZASADY KONKURSU
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną pracę konkursową.
3. Prace przyniesione na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: Klasy 1, Klasy 2, Klasy 3.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania prac w formie wystawy
pokonkursowej.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna Oświadczenia
(załącznik 1).
7.Dziecko przynosi do szkoły pracę i oddaje ją swojej wychowawczyni do dnia 2 lutego 2021 r.,
która przekazuje pracę organizatorkom konkursu. Na drugiej stronie maski należy przykleić karteczkę

z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem klasy oraz dołączyć podpisaną zgodę
rodziców(prawnych opiekunów) na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie i publikację danych
osobowych dziecka(załącznik 1).

KRYTERIA I ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1.Ocenie podlegać będą: dobór i wykorzystanie materiałów, walory artystyczne pracy, estetyka
wykonania, kolorystyka, wkład pracy.
2.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do dnia 25 lutego
2021r.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. W konkursie
przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów. W razie wątpliwości i pytań prosimy o
kontakt poprzez mobidziennik.
Organizatorzy:
mgr Helena Miękus i mgr Anna Rzepka

