
V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

,, SPORT MOICH MARZEŃ”

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

  Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach

CELE KONKURSU:

- pogłębianie wiedzy dzieci na temat różnorodności sportów
- zachęcanie dzieci do uprawiania różnego rodzaju sportów w ramach zdrowego
  stylu życia
- rozwijanie wrażliwości estetycznej w trakcie twórczości plastycznej
- umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu
  kręgowi odbiorców

ZASADY UCZESTNICTWA:

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 oraz
  przedszkolaki w wieku 6 lat ( 5-6 lat)
- wykonanie prac w formacie  A 4 w dowolnej technice
- nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, materiałami sypkimi i nietrwałymi 
  oraz prace przestrzenne.
- ilość nadesłanych prac nieograniczona
- prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
  1. 5 -  latki 
  2. 6 – 7 latki
  3. 8 – 9 latki
- prace zwinięte w rulon oraz zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę
- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów
- prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko  
  autora (klasa / grupa wiekowa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem
  którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły lub przedszkola (wzór opisu
  pracy w załączeniu) zał. nr 1
- każdy uczestnik musi mieć podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku
  ( dołączone do przysyłanych prac ) zał. nr 2



V   POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

,, SPORT MOICH MARZEŃ”

TERMINY I INFORMACJE DODATKOWE:
                Termin nadsyłania prac do 7 lutego 2020 roku pod adresem:

Sportowa Szkoła Podstawowa w Tychach
al. Niepodległości 190
43 – 100 Tychy
z dopiskiem  -   Konkurs plastyczny

Decyduje data stempla pocztowego 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o szczegółach podsumowania konkursu 
drogą meilową i telefoniczną do  28  lutego  2020 r

Uroczysty finał konkursu połączony z otwarciem wystawy nagrodzonych
 i wyróżnionych prac odbędzie się w Sportowej Szkole Podstawowej w Tychach, 
dokładna data oraz godzina zostanie podana przy powiadomieniu o zdobyciu 
nagrody.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
        32 227 68 25

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !


