REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„TWORZYMY DLA NIEPODLEGŁEJ” Z OKAZJI JUBILEUSZU STULECIA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

POD HONOROWYM PATRONATEM FIRMY ASTRA

Kat. I – dla oddziałów przedszkolnych – „NASZE GODŁO NASZ ZNAK”
Kat. II – dla uczniów kl. I – IV – „LEGENDA O LECHU, CZECHU I RUSIE
ZAKLĘTA W ZNACZKU POCZTOWYM” –
Kat. III - dla uczniów kl. V – VIII i III gimnazjum –
NIEPODŁEGŁOŚCI”

„DROGA DO

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
Cele konkursu:
1. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z Jubileuszem Stulecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Zachęcenie do kreatywnego współdzielenia się własnymi przemyśleniami dotyczącymi
historii Polski.
3. Wspieranie podstaw patriotycznych uczniów.
4. Poszerzenie wiedzy w zakresie technik plastycznych.

Termin
Prace konkursowe należy dostarczyć do 05.11.2018 r.
Data rozstrzygnięcia konkursu do 09 listopada 2018r.

Warunki uczestnictwa w konkursie








Prace, wraz z Kartą Zgłoszenia oraz Formularzem oświadczeń, stanowiącymi
integralną część regulaminu, należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły
Podstawowej w Studzianie.
Kat. I Oddziały Przedszkolne – praca ma być projektem godła polskiego,
wykonana dowolną techniką plastyczną, tylko nie materiałami sypkimi.
Kat. II Uczniowie kl. I – IV – praca konkursowa ma być projektem znaczka
pocztowego, wykonanym dowolną techniką płaską na formacie A3.
Tematem pracy ma być legenda o powstaniu Państwa Polskiego: „Legenda o
Lechu, Czechu i Rusie”.
Kat. III Uczniowie kl. V – VIII i III gim. – praca konkursowa ma być
pocztówką, pracą wykonaną dowolną techniką płaską na formacie A3.
Tematyka pracy plastycznej powinna być samodzielną interpretacją dotyczącą
współczesnego rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw i uzyskania
przez Polskę Niepodległości w 1918 roku oraz artystyczną refleksją w odniesieniu
do słów „tożsamość”, „wolność”, „niepodległość”.

W celu ukazania przez młodych twórców uczuć, skojarzeń i przemyśleń
wynikających z analizy źródeł historycznych oraz ich wyobraźni możliwe jest
wykorzystanie różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in.: rysunku,
malarstwa, collage-u i innych technik mieszanych płaskich. Do udziału w konkursie
nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi.
Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. Praca nie może być
zbiorowa.
Temat w plastycznej kompozycji należy przedstawić w oparciu o symbole (barwy
narodowe, godło, flaga, daty itp.). Należy zwrócić uwagę na postaci, które odegrały
znaczącą rolę w tym wydarzeniu oraz na utrwalenie daty wydarzenia.

Kategorie wiekowe




Kat. I – dla Oddziałów Przedszkolnych – „NASZE GODŁO - NASZ ZNAK”
Kat. II – dla uczniów kl. I – IV – „LEGENDA O LECHU, CZECHU I RUSIE
ZAKLĘTA W ZNACZKU POCZTOWYM” –
Kat. III – dla uczniów kl. V – VIII i III gimnazjum – „DROGA DO
NIEPODŁEGŁOŚCI”

Kryteria oceny prac






samodzielne i oryginalne ujęcie tematu;
ekspresja;
estetyka wykonania;
walory artystyczne takie, jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania;
stopień trudności wykonania.

Wyniki konkursu i nagrody:



Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 09 listopada 2018r. i przekazane do
szkół.
Jury przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.



Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Św. Brata
Alberta w Studzianie, dnia 13 listopada 2018r. o godz.12.30

Uwagi dodatkowe






Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i nieodwołalne.
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.
Przekazując pracę, uczestnik akceptuje regulamin oraz zgadza się na ewentualne
publikowanie i ekspozycję jego pracy podczas wystawy pokonkursowej.
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

Kontakt
Sekretariat Szkoły Podstawowej w Studzianie tel. 16 648 76 35

Karta Zgłoszenia

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
Imię ……………………………………………………………………
Nazwisko………………………………………………………………
Szkoła Podstawowa/ Gimnazjum w……………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela ………………………………………….
Numer telefonu szkoły …………………………………………..........
Adres mailowy do kontaktu……………………………………………

Zgoda prawnego opiekuna uczestnika konkursu „NASZE GODŁO NASZ ZNAK”/
„LEGENDY POLSKIE ZAKLĘTE W ZNACZKU POCZTOWYM”/ „DROGA DO
WOLNOŚCI”

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy, któremu przysługują pełne prawa wobec
……………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) po
zapoznaniu się z Regulaminem konkursu niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w
konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Wyrażam niniejszym zgodę na
umieszczenie danych osobowych dziecka i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/ 46/ WE (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) w celu przeprowadzenia konkursu oraz
dalszego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs.
……….…………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły: www.spstudzian.pl

Metryczka do przyklejenia na pracy.
Imię i nazwisko autora pracy:
……………………………………………………………………………..................................
Kategoria……………………………………………………………………….. ………………
Adres szkoły / placówki zgłaszającej
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca:
………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela:
……………………………………………………………………………….............................
E-mail szkoły:
…………………………………………………………………………………………

