Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Jestem Polakiem, a Polska to moja Ojczyzna”
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach,
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z całej Polski.
3. Celem konkursu jest:
 wyrażanie szacunku do symboli narodowych ojczyzny,
 ukazanie najpiękniejszych miejsc, zabytków Polski,
 kształtowanie postawy patriotycznej,
 rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka,
 rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci,
 promocja biblioteki jako przyjaznego miejsca spędzania wolnego czasu.
4. Tematyka pracy konkursowej: Konkurs związany jest tematycznie z obchodami setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace mogą nawiązywać do :
 legend związanych z początkami naszego państwa,
 najpiękniejszych miejsc i zabytków Polski,
 wybitnych postaci związanych z naszych krajem,
 ważnych wydarzeń historycznych, symboli narodowych.
5. Technika wykonania pracy konkursowej:
 praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4,
 dowolna technika plastyczna, forma płaska,
 praca powinna być wykonana samodzielnie.
6. Warunki konkursu:
 jeden autor może przedstawić tylko 1 pracę plastyczną (prace nie mogą być
wykonane w grupie),
 wymagane jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wypełnienie karty uczestnika przez rodziców lub opiekunów.
7. Opis pracy konkursowej (metryczka powinna zawierać):
 imię i nazwisko autora oraz nauczyciela,
 nazwa i adres placówki, nr telefonu, adres mailowy
 tytuł pracy plastycznej.
8. Prace należy składać w siedzibie Przedszkola lub przesłać na adres: Przedszkole
Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
w terminie do 15 maja 2019 r. z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jestem
Polakiem, a Polska to moja Ojczyzna”. Koszty wysyłki ponosi nadawca.
9. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. Kryteria oceny:
 pomysłowość w ujęciu tematu,
 walory estetyczne i artystyczne,
 samodzielność wykonania pracy,
 zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 maja 2019 r. w siedzibie Przedszkola
Niepublicznego „Pałacyk”. O wynikach konkursu zostaną Państwo poinformowani
telefonicznie lub mailowo. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.
11. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
koordynator konkursu: mgr Małgorzata Mikołajczyk

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

