REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
Rok szkolny 2017/2018

„Tylko anioły do mnie wysyłaj…”
7-edycja
– wojewódzkiego konkursu plastycznego

„…Kołyszemy pochylamy,
całujemy, oddalamy -aniołowie.
Nastrajamy, poprawiamy,
otwieramy trudne bramy aniołowie. ..”
/K.I. Gałczyński/

CELE KONKURSU:
 pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
 kształcenie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
 kształcenie umiejętności pracy w różnych materiałach plastycznych,
 kształcenie umiejętności rzeźbiarskich
REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem wojewódzkiego konkursu plastycznego jest biblioteka i
świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Białymstoku .
2. Konkurs jest adresowany do uczniów:
I-III nauczania zintegrowanego
IV -VI klas szkoły podstawowej
II-III klas gimnazjalnych.
3. Technika i forma prac:
Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane i
przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp.
Wymiar papieru : A4 , A3 , A2. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1
pracę.
4. Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi
danymi autora:
imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje

autor, nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca
została zrealizowana.
5. Prace przesłane w rulonach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
6. Do zestawu prac z danej szkoły lub placówki należy dołączyć informacyjną kartę
zbiorczą z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem
kontaktowym, telefonem e-mailem placówki.
7. Kryteria oceny prac:
-kreatywność i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka
wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych.
-prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych.
8. Ogłoszenie wyników oraz Gala podsumowująca konkursy odbędzie się w
Szkole Podstawowej Nr 24 w Białymstoku 17 I 2017 r. o godzinie 9.00
9. Uwagi końcowe:
– Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na
własność organizatora
– Przewiduje się przyznanie nagród , wyróżnień i dyplomów.
– nie dopuszcza się prac zbiorowych
– Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w środkach
masowego przekazu oraz publikacji imion , nazwisk i informacji o laureatach
konkursu.
– koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu.
10. Prace należy składać do biblioteki do 20 XII 2017r roku osobiście albo
nadesłać na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku
15-761 Białystok ul Antoniuk Fabryczny 5/7,
Kontakt: 85-65322-07;
mailowy biblioteka9gp@wp.pl
Poprzednie edycje były objęte honorowymi patronatami:
 Prezydenta Miasta Białegostoku
 Towarzystwa Bibliotekarzy Szkół Polskich
 Centrum Edukacji Nauczycieli.
W bieżącej edycji organizatorzy ubiegają się o w/w patronaty.
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
Anna Geniusz nauczyciel –bibliotekarz kontakt: 604-364-879
Beata Oniśko nauczyciel świetlicy kontakt: 604-484-644

