REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
na

plakat pod hasłem „100. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości”

Organizator
§ 1.
Organizatorem konkursu jest Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza
w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26 A. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg
konkursu są: Ewa Zalewska, Barbara Raczkowska-Bobek, Monika Tekielska –
Chmielewska, Magdalena Masłowska i Anna Kozłowska.
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Cele
§ 2.
Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem.
Pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych.
Uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo
Polaków w walce o wolną Ojczyznę.
Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym że żyją
w wolnym, niepodległym kraju.
Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności.
Zadanie konkursowe
§ 3.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego
z tematem konkursu.
Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną (rysunek, collage,
grafika, obraz) o wymiarach A3 lub A2. Plakat może zawierać tekst wybranego
cytatu oraz elementy graficzne.
Praca musi być wykonana samodzielnie.
Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.

Miejsce realizacji konkursu
§ 4.
Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych: Szkołę Podstawową im.
Henryka Sienkiewicza w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26 A. Opiekunowie
konkursu: Ewa Zalewska, Barbara Raczkowska-Bobek, Monika Tekielska – Chmielewska,
Magdalena Masłowska i Anna Kozłowska.
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Warunki uczestnictwa
§ 5.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-III, IV – VI, klas VII- VIII szkoły
podstawowej oraz III gimnazjum.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich na rzecz organizatora oraz do publikacji w wydawnictwach
wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie.
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się
do niniejszego regulaminu.
Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem
zobowiązań wynikających z konkursu.

Termin i warunki dostarczenia prac
§ 6.
1. Prace należy dostarczyć osobiście do opiekunów konkursu w terminie do 19
października 2018 r.
2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko ucznia, klasę.
Ocena prac konkursowych
§ 7.
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
3. Jury w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę:
a) zgodność z tematem i jego interpretację,
b) jakość (estetykę) wykonania pracy,
c) pomysłowość, oryginalność,
d) samodzielność wykonania.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Prace przechodzą na własność organizatora.
Zasady przyznawania nagród
§ 8.
1. Komisja wyłoni laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych klas 0-III,
IV - VI oraz VII- VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum oraz przyzna
nagrody.
2. Wyniki konkursu i termin wręczenia nagród ogłoszone zostaną na stronie
internetowej organizatora konkursu.

