REGULAMIN MIĘDZYPOWIATOWEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 „ŚWIĄTECZNA KARTKA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Niniejszy 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 na szkolnym fb.
4. Tematem konkursu jest „Świąteczna kartka”. Przedmiotem konkursu będzie
wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formie kartki świątecznej w dowolnym
formacie i wybraną przez dziecko techniką.

CELE KONKURSU
•
•
•
•

Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji świątecznych
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
Wspieranie twórczości dziecięcej
Kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnych technik
plastycznych
ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Prace przysłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
✓ Klasy 1
✓ Klasy 2
✓ Klasy 3

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna
Formularza Zgłoszenia (załącznik1) wraz z Oświadczeniem (załącznik 2)
5. Rodzice (prawni opiekunowie) przesyłają skan lub zdjęcie pracy dziecka do dnia
10 grudnia 2020 r. na adres mailowy b.pasternak@o2.pl
6. Do pracy dziecka należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy dziecka do
konkursu (załącznik 1) oraz zgodę rodziców(prawnych opiekunów) na przetwarzanie
i publikację danych osobowych dziecka(załącznik 2) Proszę przesłać skan lub zdjęcie
podpisanych przez rodzica dokumentów.
KRYTERIA I ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Ocenie podlegać będą: dobór i wykorzystanie materiałów, walory artystyczne dziełaestetyka wykonania, kolorystyka, wkład pracy. Jury konkursowe oceniać będzie awers
kartki świątecznej (projekt plastyczny). Ocenie nie będzie podlegały życzenia.
2. Prace będą ocenianie w trzech kategoriach:
✓ Klasy 1
✓ Klasy 2
✓ Klasy 3
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do
20 grudnia 2020 r.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
2. W konkursie przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów, które będą
dostarczone do sekretariatów poszczególnych szkół.
3. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy b.pasternak@o2.pl lub
telefonicznie 661 701 844

Organizatorki:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Bożena Pasternak
Anna Rzepka

