
międzyszkolny konkurs plastyczny

KONKURS ADRESOWANY JEST DO 
TRÓJMIEJSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK KULTURY

ORGANIZATOR:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48
UL.JOWISZA 60, 81-601 GDYNIA 
TEL/FAX: 586214035/36
EMAIL: SEKRETARIAT@SP48.PL

CELE KONKURSU:

UCZESTNICY:

- uczniowie, szkoła podstawowa klasy 4/6
- uczniowie szkoła podstawowa, klasy 7/8

- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych uczniów
- odkrywanie i promocja talentów
-rozwijanie wrażliwości na otoczenie ze szczególnym naciskiem na
przyrodę i uroki lasu

- zachęcanie do „innego” spojrzenia na specyfikę lasu i jego mieszkańców

MIEJSCE I TERMIN:

- nadesłanie prac do 8 maja 2020 roku (  decyduje data stempla pocztowego)
 na adres: Szkoła Podstawowa nr 48, ul. 60, 81-601 Gdynia z dopiskiem  Jowisza 

„ Sekrety lasu” konkurs plastyczny
- ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów nastąpi w czerwcu 2020 roku
- wystawa i wręczenie  nagród podczas Gali Mistrzów w SP 48 w czerwcu

SEKRETY LASU

Bohaterem prac niech będzie runo leśne i jego mieszkańcy,

TAJEMNICE RUNA LEŚNEGO

pochylmy się nisko, coraz niżej
wsłuchajmy się w odgłosy

a może uda się odkryć jakiś sekret...

KRYTERIA OCENY PRAC:

- prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych
uczniowie szkoły podstawowej klasy 4/6
uczniowie szkóły podstawowej klasy 7/8

- twórcza pomysłowość, wyobraźnia i wrażliwość w zakresie przedstawienia tematu

- ogólna estetyka w wykonaniu prac
- stopień opanowania technik plastycznych



ZASADY ORGANIZACYJNE:

- przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów
- wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora

- organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac

powstałe podczas transportu, prace oprawione i w rulonach nie będą brane pod uwagę

- koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca

- o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród uczestnicy

zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą mailową

- organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji

w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion i nazwisk i informacji 

o laureatach konkursu na stronie internetowej placówki

- nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacja warunków niniejszego 

regulaminu

KOORDYNATOR KONKURSU:

Katarzyna Piekacz

tel: 50101312759, mail: kasia.piekacz@op.pl

Agnieszka Borek

tel. 698974800 a.borek@op.pl

ZASADY UCZESTNICTWA:

- każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac

- każdy indywidualny uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę
- prace powinny być wykonane samodzielnie
- format prac maksymalnie A3
- prace mogą być wykonane w technikach: malarstwo,rysunek,kolaż,techniki mieszane
- wyklucza się zastosowanie przyklejanych materiałów sypkich i elementów 

przestrzennych
- prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą:

imię i nazwisko, wiek autora, temat pracy,
imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem wykonano pracę
nazwę i adres placówki z telefonem kontaktowym i adresem poczty elektronicznej

- do pracy należy dołączyć załącznik nr 1 i załącznik nr 2
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