
Organizator: Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „ ZOŚKI”

Nadzór nad przebiegiem konkursu: Ewelina Walczyk – nauczyciel nauczania 
zintegrowanego SP w Gołkowie.

Cele konkursu:
- zainspirowanie dzieci do wyrażania środkami plastycznymi piękna kwiatów
-  rozwijanie dziecięcej wyobraźni i wrażliwości.

Prosimy o wykonanie przestrzennych papierowych, bibułkowych lub z 
innego tworzywa kwiatów lub rysunków, prac malarskich, wydzieranek 
przedstawiających  kwiaty.

Regulamin:
1.Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I-III.
2.Należy wykonać rysunek, wydzierankę, wyklejankę, papierowy kwiat, bukiet 

lub kompozycję kwiatową dowolną techniką. Format prac A3 bądź A4
3.Pracę należy podpisać : imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, imię i nazwisko 

nauczyciela (opiekuna), adres i telefon szkoły.
4.Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę.
5. Prace należy składać w sekretariacie SP w Gołkowie w terminie, do 30 

kwietnia 2014.
6.Termin rozstrzygnięcia konkursu  9 maja 2014 ,wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach : prace płaskie i prace 

przestrzenne.
8. Pod uwagę będą brane tylko prace samodzielnie wykonane przez dziecko ,bez

pomocy osoby dorosłej. 
8.Najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone.
9. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w holu szkoły.
10. Prace biorące udział w konkursie plastycznym nie będą zwracane. 
11.Decyzja Głównej Komisji jest ostateczna i nie podlega podważeniu.
12.Organizator: Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza  Zawadzkiego 
„ZOŚKI”   05-500 Piaseczno, ul. Główna 50 ,  telefon (0-22) 756-75-19

                                             Zapraszamy do udziału w konkursie!
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