Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego - „Wielkanocna ECO ozdoba”
organizowanego z okazji Świąt Wielkanocnych
Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 19 w Olsztynie.
Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form
plastycznych.
3. Propagowanie postaw ekologicznych związanych z wykorzystywaniem materiałów nadających się
do powtórnej obróbki.
4. Propagowanie postaw prorodzinnych poprzez wspólne świętowanie świąt narodowych i religijnych.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie
wykonaną pracę.
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
4. Prace mogą być wykonane w technice dowolnej przy użyciu materiałów ekologicznych oraz
materiałów nadających się do powtórnej obróbki : makulatura, drewno, plastik, makaron i tym
podobne.
5. Prace należy przekazać wychowawcy klasy.
6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy.
Warunki Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie..
2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 10. 04. 2017 r.
3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
4. Forma pracy- praca przestrzenna, technika plastyczna – dowolna.
Sposób prezentacji prac
1. Wszystkie prace przekazane na konkurs zostaną publicznie zaprezentowane na wystawie.
2. Po złożeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorom.
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2. Wybór zwycięzcy będzie odbywał się zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodność z tematem Konkursu
b) oryginalność i walory artystyczne
c) stopień trudności wykonania
d) estetyka wykonania
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 12.04.2017 r.
4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne
upominki.
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