Regulamin konkursu
TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA,
I INNE SYMBOLE WIELKANOCNE - 2017
konkurs plastyczny

Ogłoszenie konkursu:

09.03.2017r.

Zakończenie I etapu:

27.03.2017 r.

Termin nadsyłania prac po I etapie:

29.03.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

6.04.2017 r.

Wystawa prac nagrodzonych oraz najciekawszych:

10.04.2017 r.

Celem konkursu jest popularyzowanie tradycji wykonywania palm i stroików wielkanocnych, pogłębienie
wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów i technik wykonania oraz
form zdobienia.
Konkurs adresowany jest do wychowanków wrocławskich

Żłobków, Punktów Przedszkolnych,

Przedszkoli i Szkół prowadzonych przez FFP we Wrocławiu
Organizatorem konkursu jest Familijny Wrocław.
Przedmiotem konkursu jest palma wielkanocna i inne symbole wielkanocne.
Kategorie:
- indywidualna – praca wykonana przez wychowanka - dopuszcza się możliwość współpracy całej
Rodziny
- zespołowa – praca wykonana przez wychowanków w Żłobku, w Punkcie Przedszkolnym, grupie w
Przedszkolu i klasach szkolnych
Warunki udziału:
Wykonanie palmy wielkanocnej, innego symbolu wielkanocnego: zająców, pisanek, baranków itp.
Wykorzystanie różnorodnych tworzyw i form zdobniczych
Zgłoszenie prac do konkursu w podanym terminie
Prace powinny być oznaczone tabliczką (wg wzoru) mocno przytwierdzoną do palmy lub przyklejoną do
innej pracy plastycznej, zawierającą następujące informacje (dane należy wypisać pismem drukowanym):

Imię i nazwisko autora, nazwa Żłobka, Punktu Przedszkolnego, Przedszkola lub Szkoły (praca
indywidualna – rodzinna)
Nazwa Żłobka, Punktu Przedszkolnego, Przedszkola i grupy, Szkoły i klasy; adres (praca zespołowa)
Imię i nazwisko nauczyciela (praca zespołowa i indywidualna)
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
Etap I – ocena prac w placówce
1. Oceny dokonuje komisja złożona z dyrektora/wicedyrektora/lidera, jednego nauczyciela oraz dzieci
po jednym z grupy przedszkolnej
2. Oceny dokonuje się poprzez głosowanie za pomocą kart do głosowania do dnia 27.03.2017 r.
3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach: zespołowa i indywidualna, należy wyłonić po 2 laureatów
z każdej kategorii.
4. Do Etapu II przechodzą laureaci, wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.
5. Z przebiegu głosowania należy sporządzić protokół.
Etap II odbywa się w Przedszkolu Leonardo
Ocena prac:
1. Prace laureatów I etapu zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez komisję składającą się
z pracowników Familijnego Wrocławia.
2. Prace oceniane będą w 2 kategoriach: zespołowej i indywidualnej.
3. Oceny prac dokonują pracownicy Familijnego Wrocławia do dnia 6.04.2017 r., poprzez wypełnienie
specjalnych kuponów. Komisja dokona przeliczenia głosów. Prace, które otrzymają najwięcej głosów
zostaną nagrodzone.
4. Prace stają się własnością Organizatora i mogą zostać wystawione w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, w dniach 10.04. 2017 – 21.04.2017 r.
Kryteria oceny prac:
Najładniejsza palma wielkanocna, inny symbol wielkanocny: zając, pisanka, baranek itp.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 06.04.2017 r.
Nagrody zostaną przekazane do zwycięskich Żłobków, Punktów Przedszkolnych, Przedszkoli i Szkół
Podstawowych.
Prace laureatów po I etapie należy złożyć w terminie do 29.03.2017 r. do godz. 15.00 w Przedszkolu
Leonardo, ul. Roosevelta 15.
Nagrody:
Nagrody zostaną przyznane zarówno w kategorii indywidualnej jak i zespołowej.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Kontakt:
Przedszkola Magellan i Pitagoras; Familijny Wrocław
tel. 533 335 482, 501 669 970,

Uwaga: ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra, a
wielkość innych prac formatu A1.

