Regulamin konkursu
KARTKA DLA CIEBIE
,, W obliczu choroby wszystko traci znaczenie”
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla szkół
1.

Honorowy patronat nad konkursem objęła Dyrektor ZEASU w Piasecznie
woj. Mazowieckie Pani Edyta Wożniak.

2.

Organizator: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie ul. Szkolna
14, woj. mazowieckie.
 Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych
 Format: A3, A4 (zgięty w pół)
 Forma pracy: indywidualna

3.

Cel konkursu:
uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka
integracja różnych środowisk
wzmacnianie wiary we własne możliwości
popularyzacja dziecięcej twórczości
rozwijanie plastycznych uzdolnieo i wyobraźni artystycznej dzieci

4.

Prace oceniane będą w kategorii 0 – 3, 4 – 6

5.

Termin nadsyłania prac od 1 do 30 marca 2016.

6.

Wykonanie kartki:
na stronie tytułowej napisad ,,KARTKA DLA CIEBIE”.
prace należy wykonad z bloku technicznego formatu A3 lub A4 –
zgięty na pół tzn. w formie karty rozkładanej,
na stronie drugiej lub trzeciej napisad życzenia dla chorego dziecka
przebywającego w szpitalu
ozdobid kartkę ( można zastosowad różne techniki oraz materiały
plastyczne)

7.

Wszystkie kartki zostaną przekazane chorym dzieciom będącym pod
opieką Fundacji Ewy Gorzelak ,,Nasze dzieci”, Ewy Błaszczyk ,,A kogo”

8.

Kryteria oceny:
poziom artystyczny i estetyka prac
indywidualne potraktowanie tematu

9.

Nadesłane prace należy opisad:
imię i nazwisko ucznia
klasa, nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została
wykonana praca

10.

Prace należy przysyład na adres:

Szkoła podstawowa Nr 5
ul. Szklona 14
05 – 500 Piaseczno (świetlica szkolna)
11.
12.
13.

14.
15.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej :
www.sp5piaseczno.pl
Osoba odpowiedzialna: Anna Grzegrzułka 022 756-74-39
Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych
bez wypłacania honorarium autorskiego. Aby nauczyciel pod kierunkiem
którego wykonano prace otrzymał podziękowanie należy dołączyd
kopertę zwrotną ze znaczkiem, nazwiskiem tegoż nauczyciela oraz
adresem.
Gwarantujemy nagrody dla zwycięzców.
Prace będą oceniane przez nauczycieli świetlicy.

Anna Grzegrzułka z zespołem świetlicy
Wrzesieo 2015

