Regulamin konkursu
Szkoła Podstawowa w Duchnicach ogłasza
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Duchnicach.
II. Celem konkursu jest: promowanie uczniowskiej twórczości.
III. Udział w konkursie sprzyja:
• rozwijaniu dziecięcej, twórczej inwencji i pomysłowości;
• rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności manualnych;
• poznawaniu nowych technik plastycznych;
• nauce staranności w wykonywaniu oryginalnych prac technicznych;
• poznawaniu tradycji i zwyczajów świątecznych;

IV. Tematyka konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – pisanki
wielkanocnej .

V. Warunki konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Duchnicach. Dopuszcza się
drobną pomoc Rodziców.
2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przyniesienie pracy w wyznaczonym terminie do
koordynatora konkursu- mgr Natalii Chojnowskiej (sala nr 13).
3. Wykonana praca powinna być pracą przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.
4. Wszelkie elementy pracy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.
5. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko oraz klasę.
6. Pisankę należy dostarczyć do koordynatora konkursu w dniach 26.03.2019- 12.04.2019.
7. Prace konkursowe zostaną wystawione na szkolnym holu w dniach 15.04.2019 –
17.04.2019r.
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8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez Radę
Rodziców.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17.04.2019 r.
10. Uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoją pracę tuż po ogłoszeniu wyników dnia
17.04.2019 r.
11. Za nieodebrane w tym terminie prace organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności.
12. Szkoła Podstawowa w Duchnicach zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych
w publikacjach promujących Konkurs i działania szkoły.
VI. Ocena i nagrody:
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, tj. Rada
Pedagogiczna oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej w Duchnicach.
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a)
b)
c)
d)
e)

ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów;
wkład pracy;
estetyka pracy;
walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki);

3. Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych:



klasy 0 – III ( miejsce I, II i III)
klasy IV – VII (miejsce I, II i III)

4. Wyniki konkursu, zawierające imiona, pierwszą literę nazwiska uczestników i klasę, podane
będą do publicznej wiadomości na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej w Duchnicach.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie Szkoła
Podstawowa w Duchnicach.
6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie prowadzona na ten
temat żadna korespondencja.
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