Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30
im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Maska karnawałowa”
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Tematyka konkursu:
Wykonanie maski karnawałowej dowolną techniką.

Cele konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci
i młodzieży.
2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik
plastycznych.
Warunki konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej.
3. Prace konkursowe powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Uczeń może zgłosić do konkursu 1 pracę.
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
 imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa
 adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail
 imię i nazwisko nauczyciela
 zgoda rodziców na udział w konkursie (zał.1)
6. Prace należy dostarczyć do dnia 28.02.2019 r. na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30
IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ
UL. PIECZEWSKA 10
10 -699 OLSZTYN
(z dopiskiem konkurs „Maska karnawałowa”– świetlica C 304)

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 05.03.2019r.
8. Najlepsze prace będą wyeksponowane na wystawie.
9. Przekazane prace przechodzą na własność Organizatora.

10. Organizator o nagrodzonych pracach i wyróżnieniach poinformuje uczestników
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

KRYTERIA OCENY
- Estetyka wykonanych prac.
- Oryginalność, pomysłowość.
- Zgodność pracy z tematem.
- Samodzielność w wykonaniu pracy.
- Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Organizatorzy: Magda Masałecka,
Marzena Kowalska,
Katarzyna Żółcińska

Zapraszamy do udziału w konkursie!

(Załącznik 1)

Imię i nazwisko
Wiek i klasa
Temat pracy
Adres placówki
E- mail placówki
Telefon placówki
Imię i nazwisko nauczyciela

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………
w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Maska Karnawałowa” oraz przetwarzanie i
wykorzystywanie danych osobowych, dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2002 roku nr
101. poz. 926 z póź, zmianami).

………………………………………………..
(podpis opiekuna)

