REGULAMIN
KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ W OSLO
NA PRACĘ PLASTYCZNĄ POD HASŁEM "ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS"

§ 1. Cel i tematyka Konkursu
Polska Szkoła Sobotnia w Oslo ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem: "Zwierzęta wokół nas".
Konkurs nawiązuje do zwierząt, które są wśród nas. Celem Konkursu jest wyrażenie w formie
plastycznej znajomości zwierząt, rozwoju kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz umiejętnego
dokonania indywidualnego wyboru.
§ 2. Zasady Konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Aby
konkurs się odbył, liczba uczestników musi wynosić ponad 5 osób.
§ 3. Zasady uczestnictwa
1. Dzieci zapisują się na liście zgłoszeń, która wisi na tablicy ogłoszeń. Ostateczny termin
zapisów: 03.03.2018 r.
2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
3. Oceniane będą prace indywidualne.
4. Technika: forma przestrzenna
5. Format: słoik o pojemności max. 1 litra
6. Na wizytówce, którą trzeba przywiązać wokół nakrętki słoika, należy umieścić następujące
informacje o autorze: imię, nazwisko, klasa.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do pani Zuzanna Szaj w kąciku nauczycielskim na długiej
przerwie. Ostateczne terminy składania prac: 17.03.2018 r. a w przypadku nieobecności
ucznia w szkole temin zostanie przedłużony do 07.04.2018.
8. Uczestnictwo w konkursie będzie wpisane na końcoworocznym świadectwie.
9. Zgłaszając się do konkursu osoby odpowiedzialne za uczestnika konkursu, zgadzają się na
publikowanie wykonanych prac z imieniem i nazwiskiem oraz klasą na stronie internetowej
http://www.szkolapolska.no/, używaniu prac w multimedialnych prezentacjach w szkole bądź
w programach nauczania szkoły.
10. Prace oddane na konkurs będą zwracane autorom.
§ 4. Nagrody
1. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach:
I kategoria wiekowa - klasy 1-2
II kategoria wiekowa - klasy 3-4
2. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej Polskiej Szkoły
Sobotniej wraz ze zdjęciami prac.
§5. Organizacja konkursu i opracowanie regulaminu: Zuzanna Szaj
§6. Komisja konkursowa
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1. W celu przeprowadzenia Konkursu, zostanie powołana Komisja konkursowa, w której skład
wejdą:
a. Organizator: Zuzanna Szaj
b. Nauczyciel: Monika Burycz
c. Dwoje rodziców, których dzieci nie biorą udziału w konkursie
2. Przy ocenie prac uwzględnia się:
a. nawiązanie do tematu
b. wykorzystanie odpowiedniej techniki
c. walory estetyczne
d. kreatywność i oryginalność
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://www.szkolapolska.no/

Zapraszamy i życzymy przyjemnej pracy i sukcesów!
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