III POWIATOWY
KONKURS PLASTYCZNY

„ KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
Temat: Święty Mikołaj
Pod patronatem Starosty Otwockiego
i Wójta Gminy Wiązowna
REGULAMIN
Organizator:
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie
ul. Szkolna 11
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 773-39-79
e-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji świąt bożonarodzeniowych;
- wyrabianie estetyki i poczucia piękna poprzez ekspresję plastyczną;
- rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży;
- wyrabianie więzi emocjonalnej z rodziną i bliskimi poprzez redagowanie
życzeń świątecznych;
- umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu
kręgowi odbiorców poprzez wystawy pokonkursowe;
- integracja uczniów z różnych placówek oświatowych powiatu otwockiego
Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu powiatu otwockiego;
2. Każdy uczestnik przedstawia tylko jedną, samodzielnie przygotowaną pracę;
3. Prace mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi ;
4. Format pracy:A5 (przed złożeniem210x 296mm, po złożeniu 210x148mm)
lub A6 (przed złożeniem 210x148mm, po złożeniu 105x148mm);
4. Prace należy opatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora,
klasę, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę i adres placówki (może być
przymocowana do pracy jako wizytówka).
5. Prace nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie organizator zastrzega sobie
prawo do ich wystawiania i publikowania.
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6. Uczniowie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów. Potwierdzeniem zgody jest podpisany formularz
zgłoszeniowy który należy złożyć wraz z pracą.
7. Każda szkoła może złożyć 5 prac wyłonionych w etapie szkolnym z każdej
grupy wiekowej. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie do dnia 28.11.2014r.
poprzez dostarczenie w formie elektronicznej „ Karty zgłoszenia udziału
szkoły”.
Termin składania prac: 09 grudnia 2014r.
Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi należy doręczyć w w/w nieprzekraczalnym
terminie na adres organizatora z dopiskiem
„Kartka bożonarodzeniowa”
Rozstrzygnięcie konkursu: 18 grudnia 2014r.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają dyplomy pamiątkowe. W każdej
kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody główne oraz wyróżnienie.
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach i terminie wręczenia nagród odrębnym
pismem. Odbiór nagród osobisty w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie.
Kryteria oceniania prac:





zgodność pracy z tematem
pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy
różnorodność wykorzystanych surowców
ogólny wyraz artystyczny pracy

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
- Szkoła Podstawowa - klasy I-III
- Szkoła Podstawowa – klasy IV –VI
- Gimnazjum
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Dodatkowych informacji o konkursie udziela koordynator –Krystyna Wroniewicz
Kontakt : kwroniewicz@wp.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Kartka bożonarodzeniowa”
organizowanego przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie
Imię i nazwisko autora pracy
Kategoria wiekowa/wiek
Imię i nazwisko opiekuna
(szkolnego)
Nazwa placówki
Adres placówki
Numer telefonu/e-mail
Imię i nazwisko rodzica/prawnego
opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia ww. konkursu oraz dalszego wykorzystania
pracy.
Poprzez zgłoszenie prac do Konkursu nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do
wykorzystania prac we wszelkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.

…………………………………………………
Data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna
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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY
W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

……………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres szkoły)

Opiekun (osoba do kontaktów)
……………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

Kontakt (telefon, fax, e-mail)
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………………..
(podpis Dyrektora Szkoły)
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