REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT I PRACĘ
PLASTYCZNĄ O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH Z GMINY ROZDRAŻEW
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie, a koordynatorem realizującym
zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu jest pani Ewa Głód.
2. UCZESTNICY KONKURSU:
Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew.
3. CEL KONKURSU:
Zadaniem konkursowym jest promocja zwycięskiego Wielkopolskiego Powstania Narodowego, jak
również stworzenie oryginalnego projektu pracy promującej Powstanie Wielkopolskie oraz
kształtowanie postaw patriotycznych.
4. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTÓW:
Każdy uczestnik z klas IV- VIII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych może nadesłać
1 plakat na konkurs w formacie nie mniejszym niż A3. Uczniowie z kl. I - III SP wykonają pracę
plastyczną na w/w temat w formacie A4.
Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, szkoła). Zgłoszenie pracy do konkursu jest
jednoznaczne ze zgodą na publikację danych podanych na odwrocie pracy.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną: np. ołówek, kredka, pastele, farby, collage.
5. ZASADY OCENIANIA PRAC:
Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, estetyka pracy i samodzielność wykonania.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
kategoria I - prace uczniów z klas I – III SP
kategoria II - prace uczniów z klas IV – VI SP
kategoria III - prace uczniów z klas VII, VIII SP i III Gimnazjum
6. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace konkursowe należy składać w terminie do 11 stycznia 2019 roku na adres: Szkoła Podstawowa
w Rozdrażewie, ul Krotoszyńska 42, 63- 708 Rozdrażew.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 3 lutego 2019r.
7. ZOBOWIĄZANIA KOŃCOWE:
Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie
będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. Konkurs posłuży wybraniu najciekawszych prac
promujących Powstanie Wielkopolskie. Wszystkie prace zostaną wystawione na uroczystej akademii
3 lutego 2019r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

