Regulamin szkolnego
konkursu
na najpiękniejszą ozdobę
wielkanocną
§1
Organizatorzy konkursu
Konkurs
Podstawową

im.

Obrońców

organizowany

jest

przez

ZPO

Szkołę

Warszawy w Osieczanach. Koordynatorami konkursu i osobami

odpowiedzialnymi za jego przygotowanie i przeprowadzenie są: p. Agata Kluska, p. Jolanta Gorczyca i p.
Izabela Bochenek.
§2
Cel konkursu
 Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów.
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 Inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych.
 Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
 Pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
 Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji związanych z Wielkanocą.
§3
Uczestnicy
 Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych:
I - III
IV - VIII
 Prace należy dostarczyć do szkoły w Osieczanach w dniach od 9 do 16 marca.
§4
Prace konkursowe
 Ozdoby wielkanocne można wykona dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki
mieszanej.
 Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię
i nazwisko wykonawcy, klasa.
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§5
Przebieg konkursu
 O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa
 Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
- ogólny wyraz artystyczny
- estetyka wykonania
- oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów
- stopień trudności wybranej techniki plastycznej
- nawiązanie do tematyki świątecznej
- samodzielność w wykonaniu pracy

 Organizatorzy dla najlepszych prac przewidują atrakcyjne nagrody
 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom - podziękowanie za udział w konkursie oraz pochwałę.
§6
Uwagi końcowe
 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy
zastrzegają prawo do ich ekspozycji na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także
w celach promocji w mediach, stronach internetowych.
 Prace konkursowe zostaną przeznaczone na sprzedaż na kiermaszu świątecznym na rzecz szkoły
w Osieczanach.
 Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
 Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna.
 Wszelkich informacji o konkursie udziela: p. Agata Kluska
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