III Międzyszkolny

Konkurs Plastyczny
„Przepis na szczęście”
Patronat honorowy nad konkursem
objął artysta plastyk
Pan Janusz Bisaga
"Wszystko już było. Możemy więc tylko przetwarzać znane źródła kultury działając
na efektach, aby uzyskać współczesny wyraz sztuki lub na emocjach, aby docierać do tego
co w człowieku jest dobre."
Janusz Bisaga

Tegoroczna edycja zatytułowana jest:

„Kraina Szczęścia”
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
we Włocławku
Koordynatorzy konkursu: p. Dorota Rogiewicz, p. Agnieszka Ćwiklińska, p. Michał
Augusiak, p. Marta Kamińska, p. Karina Caban (tel. kontaktowy 660532973)
Czas nadsyłania prac konkursowych: 16.04.2018
Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej, kształcenie poczucia piękna
i estetyki, rozwijanie twórczego myślenia i niestereotypowego podejścia do wykonania
pracy, możliwość zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych, wyrażanie emocji
i wyobrażeń w postaci plastycznej
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III, IV – VII szkół podstawowych
oraz oddziałów gimnazjalnych
2. Należy nadsyłać maksymalnie 3 prace ze szkoły z klas I – III, kolejne 3 prace z klas
IV – VII i 3 prace z gimnazjum. Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną
pracę plastyczną o rozmiarze A-3.

3. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej,
fotografii i innych.
4. Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną przez każdego
z autorów kartę zgłoszeniową.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko
wykonawcy, wiek autora i klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna
( na odwrocie pracy)
6. Prace należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, ul. Wyspiańskiego 3 87 – 800 Włocławek
7. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
regulaminu.
8. O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
9. Wysyłając zgłoszenie na konkurs rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają
zgodę na przetwarzanie ich danych do celów konkursu mając jednocześnie prawo
wglądu do nich.
10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Komisja Konkursowa
1. O wynikach obrad jury laureaci zostaną poinformowani przed galą rozdania nagród
i zaproszeni do odebrania ich osobiście.
2. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem
i celami konkursu, poprawność merytoryczną, atrakcyjność scenariuszową oraz
graficzną, zastosowaną technikę, estetykę wykonania.
3. Komisja konkursowa
wyróżnienia.

przyzna I, II, III miejsce w każdej grupie wiekowej oraz

Nagrody
1. O wynikach obrad jury laureaci zostaną poinformowani przed galą rozdania nagród
i zaproszeni do odebrania ich osobiście.
2. Nagrody i dyplomy zostaną uroczyście wręczone w Szkole Podstawowej
Nr 23 we Włocławku w dniu 25.04.2018
3. Pokłosiem konkursu będzie wystawa prac uczniów wyeksponowana w Szkole
Podstawowej Nr 23 we Włocławku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów konkursu.
Ponadto
zrzekam się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z pracy
konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu „Przepis na szczęście”, w tym
w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy na stronie internetowej
oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
…………………….
(data)

………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU PLASTYCZNEGO
NAZWA SZKOŁY:…………………………………………………………..
ADRES I TELEFON SZKOŁY:………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY:…………………………………......
DANE OPIEKUNA:
IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………..
TELEFON KONKTAKTOWY……………………………………………….
ADRES E-MAIL…………………………………………………… …………

PIECZĘĆ
DYREKTORA SZKOŁY

Metryczka, którą należy załączyć do pracy
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY ……………………………………
WIEK ………………………………………………………………………
KLASA …....................................................................................................
NAZWA I ADRES SZKOŁY………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ………………………………………….

