Regulamin
Gminnego Konkursu Plastycznego
pt.

„Polska Niepodległa”

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu i Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu
zapraszają dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu,
nawiązującego tematyką do 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Cele:
1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą Odzyskania przez Polskę
Niepodległości .
3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży.
4. Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów.
Uczestnicy:
1. Konkurs jest skierowany do dzieci z przedszkola oraz wszystkich uczniów klas szkoły podstawowej i
klasy III gimnazjum z terenu gminy Podedwórze. Ma nie tylko bawić, ale przede wszystkim uczyć polskiej
historii.
2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
– przedszkole,
– uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
– uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i gimnazjum
Temat i zadanie:
1. Tematem konkursu jest wykonanie plakatu z okazji jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Praca plastyczna musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna, wykonana dowolną
techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie) w formacie A4. Zabronione jest
używanie programów do tworzenia grafiki komputerowej.
3. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców.
4. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.
5. Każda praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza, imię i nazwisko
opiekuna.
6. Każda praca musi mieć dołączoną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu.
7. Uczestnicy eliminacji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na
stronie internetowej Organizatorów.
8. Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu do dnia 7 listopada 2018 r.
Kryteria oceniania prac:
1. Organizatorzy oczekują prac w formie płaskiej.
2. Głównymi kryteriami oceny pracy są: zgodność z tematyką konkursu, poprawność i staranność językowa,
oraz estetyka wykonania prac.
3. Organizatorzy nie zwracają prac nagrodzonych biorących udział w konkursie.
Ocena i nagrody:
1. Oceny prac zgłoszonych przez uczestników dokona Komisja powołana przez Organizatorów, która
dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych, autorzy tych prac
otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
2. Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatorów.
3. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu będą elementem wystawy okolicznościowej, którą będzie można
obejrzeć podczas głównych obchodów Święta Niepodległości.

