REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
„Najładniejsza kartka z życzeniami dla Miasta z okazji 50. urodzin”

1. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu
2. KOORDYNATOR: Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu
3. ZAŁOŻENIE KONKURSU: uczczenie 50-lecia nadania praw miejskich Libiążowi
4. CELE KONKURSU:
•
•

Rozbudzanie patriotyzmu regionalnego wśród dzieci i młodzieży poprzez
twórczość plastyczną i literacką.
Promocja twórczości i odkrywanie talentów dzieci i młodzieży na terenie
gminy Libiąż.

5. TEMATYKA: kartka okolicznościowa z życzeniami z okazji 50. urodzin Miasta
Libiąż
6. UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta
i gminy Libiąż
Trzy kategorie wiekowe:
• Uczniowie klas I-III
• Uczniowie klas IV-VI
• Uczniowie klas VII-VIII i klasy III gimnazjum
7. WARUNKI UDZIAŁU:
•
•

10 prac z każdej placówki (wybranych w wewnątrzszkolnych konkursach)
Technika wykonania ilustracji: techniki płaskie - rysunek, malarstwo,
collage, grafika artystyczna, komputerowa. Mile widziane techniki
mieszane.
• Kryteria oceny tekstu życzeń: walory literackie, poprawność językowa
i ortograficzna, estetyka zapisu.
• Format prac A-4 wg wzoru:

11. MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH:
Ilustracja
z elementem
charakterystycznym dla
Miasta Libiąża

Prace prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Tekst z życzeniami
dla Miasta
Libiąża

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LIBIĄŻU
pl. Zwycięstwa 2, 32-590 Libiąż
tel. (32) 627 12 22
z dopiskiem „Prace na konkurs plastyczno-literacki”
12. WRĘCZENIE NAGÓRD, WYSTAWA POKONKURSOWA:

Prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np. ryż, kasza, itp.
Prace wykonane z plasteliny lub pastelami suchymi powinny być zabezpieczone przed
zniszczeniem. Nie będą oceniane: prace zbiorowe oraz prace przestrzenne.

8. UWAGI TECHNICZNE:
•
•

Na ilustracji powinien znajdować się element charakterystyczny dla
Miasta Libiąża.
Życzenia należy podpisać tylko imieniem.

9. OPIS PRAC: każda praca powinna być opisana czytelnie, drukowanym pismem
wg wzoru:
•
•

autor, klasa, szkoła;
do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców /opiekunów prawnych
na udział w konkursie (Załącznik nr 1).

10. OCENA PRAC:
W I etapie konkursu (szkolnym) każda placówka wyłoni 10 prac zgodnych
z tematyką konkursu i o szczególnych walorach artystycznych i literackich oraz
przekaże je wraz z protokołem (załącznik nr 2) do organizatora konkursu
w terminie do 7.05.2019 r. W II etapie konkursu (gminnym) komisja konkursowa
powołana przez organizatora wyłoni 9 laureatów i 6 wyróżnień.

Wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 14.06.2019 r.
O wynikach konkursu szkoły zostaną wcześniej powiadomione telefonicznie.
Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w lipcu w siedzibie LCK.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
eksponowanie i publikowanie.
3. Wszystkie dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie do celów konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
5. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
6. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem
i akceptuje jego warunki.

