REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Ziemia sercu bliska – moja mała Ojczyzna”
w ramach akcji „Lekcja dla Rodaka”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym „Ziemia sercu bliska – moja
mała Ojczyzna”, którego głównym celem jest stworzenie „żywych ksiąg”, z których Rodacy na
obczyźnie poznają bliżej Ziemię sercu bliską, naszą Ojczyznę – Polskę.
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie,
ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Temat konkursu: „Ziemia sercu bliska – moja mała Ojczyzna”.
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa uczniów w konkursie plastycznofotograficznym.
3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II.

CELE KONKURSU:
 wykonanie albumu „żywej księgi”, z której Rodacy na obczyźnie poznają swoją
Ojczyznę,
 promocja dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, kraju,
 rozbudzenie ekspresji plastycznych i fotograficznych,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 przygotowanie społeczeństwa polskiego na powrót Rodaków z Kazachstanu
 przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających
Rodaków
 integracja społeczności lokalnych z Polakami z Kazachstanu.
 rozwój Kultury oraz upowszechnienie historii Polski.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie następujących grup wiekowych:
1. Kategoria pierwsza – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
2. Kategoria druga – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
3. Kategoria trzecia – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

IV.

WYMAGANIA:
1. W konkursie mogą brać udział prace wykonane samodzielnie, dotąd
niepublikowane i nienagradzane.
2. Album powinien zawierać prace plastyczne lub zdjęcia wykonane samodzielnie
przez uczestników konkursu.
3. Każdy uczestnik konkursu może opracować tylko jeden album.
5. Albumy nie podlegają zwrotowi.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

V.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ALBUMÓW:
1. Album powinien składać się z maksymalnie 20. ponumerowanych i spiętych kart
formatu A4; tekst może być pisany ręcznie lub komputerowo.
2. Technika plastyczna wykonania albumu jest dowolna, np. ołówek, kredka, pastele,
farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage,
frottage, itp.; łączenie z technikami komputerowymi i zdjęciami jest dozwolone.
(UWAGA: prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np.:
ryż, kasza, itp., prac ze styropianu, prac wykonanych na szkle, a także prac
przestrzennych).
3. Opis albumu powinien zawierać następujące dane:
 nazwę i dane teleadresowe placówki,
 imiona i nazwiska wykonawców albumu wraz z podaniem klas, do których
uczęszczają,
 imię i nazwisko rodzica/opiekuna,

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace prosimy dostarczyć do dnia 5 listopada 2018 r.
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej,
ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn

SALA D 103
VII.

PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
1. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dn. 8 listopada 2018 r.
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy,
pomysłowość, walory artystyczne.
4. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac i podziału nagród.
5. Komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii wiekowej trzy prace, które
zakwalifikują się do etapu ogólnopolskiego.
6. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III
miejsce.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora
konkursu;
8. Zgoda na udział w wystawie jest jednoznaczna ze zgodą na udział w konkursie.
9. Decyzja jury jest ostateczna.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celu
promocji konkursu (załącznik nr 1). Nadesłane albumy pozostają do dyspozycji organizatora
konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie nabycie praw autorskich do wszystkich prac
konkursowych i 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 TWÓRCZEJ I OWOCNEJ PRACY!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik
SZKOLNYKONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY
pt. „Ziemia sercu bliska – moja mała Ojczyzna” w ramach akcji „Lekcja dla Rodaka”
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

…….……………………………………………………………………………………………………………………………
i mi ę i na zwi s ko

………....………………………………………………………………………………………………………………………
a dres za mi es zka ni a

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
…………………………………………………………………………………………………………......................................
i mi ę i na zwi s ko

ucznia klasy ………. do celów związanych z jego udziałem w Szkolny Konkursie PlastycznoFotograficznym: pt. „Ziemia sercu bliska – moja mała Ojczyzna” w ramach akcji „Lekcja dla
Rodaka”.

