REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"LUDOWE MANDALE"
ORGANIZATOR: Świetlica Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym dla uczniów
„LUDOWE MANDALE”.
2. Organizatorem konkursu jest: Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30
im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie, Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn.
3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
Temat konkursu: "Ludowe Mandale"
I CELE KONKURSU:


rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,



uwrażliwianie na otaczającą rzeczywistość kulturową i przyrodniczą,



rozwijanie poczucia szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości,
regionu, Ojczyzny,



zapoznanie z elementami folkloru,



rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych,



rozbudzenie ekspresji plastycznej

II ZASIĘG I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – III z terenu Polski.

2.

W konkursie mogą brać udział prace wykonane indywidualnie i samodzielnie, dotąd

niepublikowane.
3.

Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach: I etap – szkolny, II etap – ogólnopolski.

Wśród prac przekazanych przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie zostaną wyłonione
trzy prace, które zostaną nagrodzone i zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego.

III WYMAGANIA:

1.

Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie mandali, której elementy nawiązują do

wzornictwa ludowego. Mile widziane prace nawiązujące do motywu regionu, z którego pochodzi
uczestnik.

2.

Format pracy: A4, A3. Technika plastyczna: dowolna np. ołówek, kredka, pastele, farby

plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage, frottage itp. (z
wyłączeniem technik komputerowych i zdjęć).
(uwaga: prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np.: ryż,
kasza, itp., prac ze styropianu, prac wykonanych na szkle, a także prac przestrzennych, np.
modeli, albumów, rzeźb, makiet; prosimy nie oprawiać prac w jakiekolwiek ramy; prace
wykonane plasteliną lub pastelami powinny być zabezpieczone w foliowych koszulkach).
- każda praca powinna być wyraźnie opisana na odwrocie (wzór: załącznik nr 1).
- do rysunku powinno być dołączone oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna dziecka (wzór:
załącznik nr 2).

3.

Prace nie podlegają zwrotowi; udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją

Regulaminu.

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
Prace prosimy dostarczyć do dnia:
etap szkolny – 30 kwietnia 2018 r.
etap ogólnopolski – 12 maja 2018 r. do sekretariatu lub świetlicy szkolnej z dopiskiem:
„Ludowe Mandale”
Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej, ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn.
V PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
1. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
etap szkolny - do dn. 10 maja 2018 r.
etap ogólnopolski – do dn. 18 maja 2018 r.
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość,
walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
4. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac i podziału nagród.
5. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu.
Jednocześnie laureaci konkursu dostaną powiadomienia mailowe.
7. Nagrody zostaną dostarczone do szkół laureatów.
5. INFORMACJE DODATKOWE:
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celu
promocji konkursu (załącznik nr 1). Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora
konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie nabycie praw autorskich do wszystkich prac
konkursowych i na wszystkich polach eksploatacji, określonych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

ŻYCZYMY OWOCNEJ I TWÓRCZEJ PRACY!
Organizator: Świetlica Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie
Osoby odpowiedzialne:
Kamila Januszewska, Maria Racewicz, Beata Cieślikowska, Urszula Bandoch
Załącznik nr 1
Imię i nazwisko autora pracy, klasa
................................................................................................................................…………………….. …………………..
Nazwa i adres szkoły (wraz z numerem telefonu)
..................................................................................................................................................……………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna..................................….................……………………………………..

Załącznik nr 2
KONKURS PLASTYCZNY "LUDOWE MANDALE"
OŚWIADCZENIE RODZICA
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna
………....…………………………………………………………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………,
ucznia klasy ………. do celów związanych z jego udziałem w konkursie plastycznym: „Ludowe Mandale”
……………………………….
data

…………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna

