SZKOLNY KONKURS NA PLAKAT
„100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-V. Odbywa się w związku
z realizowanym przez szkołę projektem ,,Szkoła Młodych Patriotów”. Konkurs na
plakat został zorganizowany w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości , przypadającej w listopadzie 2018 r. Przedmiotem konkursu
jest plakat nawiązujący w swojej treści do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości . Prace , spełniające wymagania ustalone w regulaminie konkursu
należy dostarczyć w terminie
do 7 listopada br. do pani Anny Tomaszewskiej lub sekretariatu szkoły.
Główne

cele

konkursu

to:

propagowanie

wiedzy

historycznej

patriotycznych ; pogłębienie współpracy i integracja społeczności szkolnej.

i

postaw

Regulamin konkursu:
1. Organizator:
- PSP Marco Polo
2. Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,
- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,
- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.
3. Tematyka konkursu:
- „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” - interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej.
4. Warunki uczestnictwa:
- udział w Konkursie mogą brać udział uczniowie PSP Marco Polo
I kategoria – prace indywidualne
II kategoria – prace grupowe (maksymalnie 3-osobowy zespół)
- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać
wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.
- format prac: A4 – prace indywidualne,
- format prac: A3 – prace zespołowe,
- prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę,
- nie należy oprawiać prac,
- praca musi być opisana, (tytuł pracy, autorzy)
- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej, brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem z konkursu,
5. Terminarz:
- prace należy składać w terminie do dnia 07.11.2018 r. do sekretariatu PSP Marco Polo lub bezpośrednio do Anny Tomaszewskiej
- decyduje data dostarczenia,
- efektem konkursu będzie wystawa prac w PSP Marco Polo w listopadzie 2018 r., podczas której odbędzie się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród,
6. Nagrody:
- oceny prac dokona komisja nauczycielska, - nagrody przyznane zostaną za 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii.
- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny.

