Regulamin konkursu plastycznego - „Prawa dziecka moimi oczami”

I. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.

II. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego
Podgórskiego.

III. Cele konkursu:
1. Rozwi anie ak ywno ci twórczej uczniów.
. sz ał owanie wra iwo ci estetycznej poprzez popularyzowanie ró norodnyc form
plastycznych.
3. Zapoznanie uczniów z aktualnymi prawami dziecka.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie tylko 1 pracy.
2. Praca mo e być wykonana dowolnymi technikami plastycznymi i z dowolnych ma eriałów
plastycznych.
3. a da praca powinna być zaopatrzona w me ryczkę zawiera ącą: imię i nazwisko, k asę.
4. Prace oceniane będą w nas ępu ącyc kategoriach:
kategoria 1 – klasy 0-III
kategoria 2 – klasy IV-VIII
5. Zd ęcie pracy na e y przesłać do 4 grudnia 2020r na adres email:
babczynska.malgorzata@gmail.com lub stefanskamagdalena@o2.pl
Prosimy o zachowanie prac. Prace będą zaprezentowane jak uczniowie wrócą do szkoły.
6. Prace oddane po terminie nie będą oceniane.
V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Prace oceni jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Przy ocenie prac jury będzie kierować się nas ępu ącymi kryteriami: zgodno ć pracy z tematem
konkursu, orygina no ć pracy, estetyka wykonania pracy.
3. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się jak uczniowie wrócą do szkoły.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu o rzyma ą dyplomy za udział w konkursie.

5. Najciekawsze prace w poszczegó nyc kategoriach zos aną nagrodzone.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Odda ąc pracę autor wyra a zgodę na jej upublicznienie na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej w Iwoniczu.
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje regulamin konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany erminów w niniejszym regulaminie, e e i będą
tego wymagały oko iczno ci obiektywne.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Organizatorzy konkursu: Małgorza a Warzocha
Magdalena S efańska

