
  Regulamin konkursu plastycznego
  „ Moja Matka Boska Radosna” 

Organizatorzy:
 Zespół regionalny Krajniacy z Wielkiego Buczka
 Wiejski Dom Kultury w Wielkim Buczku

Cel konkursu:
 Dostrzeżenie piękna Matki Boskiej Radosnej

          poprzez działalność plastyczną.
 Zaprezentowanie swojej wizji.
 Poczucie przynależności  do środowiska lokalnego.
 Ocalenie od zapomnienia historii naszych przodków.
 Kształtowanie patriotycznych postaw dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.
 Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 Kształtowanie postaw i świadomości narodowej

           wśród dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu złotowskiego.

Tematyka konkursu:
 Wykonanie pracy plastycznej na temat  „ Moja Matka Boska Radosna” 

Uczestnicy:
 Konkurs skierowany jest dla  przedszkolaków, uczniów różnych typów szkół, 

dorośli.
 Prace plastyczne  oceniane będą w kategoriach:
 Kat.  I – przedszkolacy
 Kat.  II –uczniowie klas I- III
 Kat.  III–  uczniowie klas IV- VI
 Kat.  IV – uczniowie klas VII –VIII 
 Kat. V – uczniowie szkól średnich i zawodowych
 Kat. VI – dorośli

Technika i wymiar prac:

 Przedmiotem konkursu jest  wykonanie pacy plastycznej  dowolną techniką .
 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.
 Dopuszcza się prace zbiorowe.



Kryteria oceny prac plastycznych:

 Zgodność z tematem konkursu.
 Oryginalność plastycznych rozwiązań (kompozycja, dobór barw, techniki).
 Ogólne wrażenie artystyczne ( estetyka i stopień wykończenia pracy).

Termin :

 Termin  zgłaszania prac do konkursu  upływa 23 września 2019 r.
 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 Prace należy składać w Wiejskim Domu Kultury
  Dostarczone prace powinny posiadać metryczkę oraz podpisane oświadczenia 

o przetwarzaniu danych osobowych,

             (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

Ocena prac:

 Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów. 
 Dostarczone prace zostaną umieszczone na wystawie, zorganizowanej przez 

organizatora  podczas XXII Buczkowskiej Konferencji Naukowej 5 
października 2019 r.

Ogłoszenie wyników:

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie podsumowania 
projektu 5 października 2019 r. w Wielkim Buczku

 Od wyników nie ma możliwości odwołania.

    

Zapraszamy do udziału!



Załącznik nr 1

Imię i nazwisko autora pracy …..................................................................................

….................................................................................................................................

Klasa/wiek dorosłego …....................................    

     Kategoria...........................................................

Nazwa i adres szkoły …..............................................................................................

Nazwisko nauczyciela ….............................................................................................

….......................................................                             …..............................................
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna                                     Podpis autora pracy

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych, przez Organizatora oraz podmioty 
współpracujące przy obsłudze Konkursu plastycznego „Moja Matka Boska Radosna”,
 w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity : Dz. U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

…....................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)


