KONKURS PLASTYCZNY
„100 URODZINY NASZEJ OJCZYZNY”
Regulamin konkursu
§1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ukazanie związków
historii kraju z historią naszej „Małej Ojczyzny” oraz propagowanie patriotycznych
zachowań dzieci i młodzieży.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.
.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
1) przedszkola, klasy 0 - III (praca klasowa lub rodzinna)
Temat „ Tymi ścieżkami chadzał Marszałek Piłsudski” – nasza gmina 100 lat temu i
dzisiaj.
2) klasy IV – VI (praca klasowa lub rodzinna)
Temat „Nie tylko Piłsudski i Kasztanka” – bohaterowie walk o niepodległość Polski.
3) klasy VII – VIII i gimnazjum (praca klasowa lub indywidualna)
Temat „A drogi wiodły do Polski…” Polaków drogi do niepodległości w latach 19141918.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
3. Prace mogą być wykonane techniką dowolną, format A3 lub większy. Prace przestrzenne
nie będą przyjmowane.

4. Organizator zwraca się z prośbą aby przy wykonywaniu prac nie używać produktów
spożywczych (kasza, ryż, itp.)
5. Praca plastyczna klasowa winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
klasa i szkoła
imię i nazwisko wychowawcy
telefon kontaktowy
6. Praca plastyczna rodzinna winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
imiona i nazwisko rodziny
adres zamieszkania
telefon kontaktowy
7. Praca plastyczna indywidualna winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
imię, nazwisko
klasa i szkoła
telefon kontaktowy
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2018 r., do
sekretariatu Szkoły Podstawowej w Gołczy
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
3. Jury pod uwagę weźmie:
 zgodność z tematem,
 jakość wykonania,
 oryginalność.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

