Regulamin
I Powiatowego Konkursu Plastycznego
dla Uczniów Klas IV - VI Szkół Podstawowych
“Czytam, bo lubię”
1. Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
2. Adresaci konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV -VI szkół podstawowych.
3. Cele konkursu:
Propagowanie twórczości literackiej Pawła Beręsewicza
Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci
Inspirowanie do pracy twórczej
Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik
plastycznych
Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.
4. Wymagania konkursowe:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do książki Pawła
Beręsewicza “Ciumkowie w szkocką kratę”.
Prace mogą być oparte na autentycznej treści książki lub własnej inspiracji
twórczej.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na kartce formatu A4.
Do pracy należy dołączyć informacje zawarte w metryczce umieszczonej
na odwrocie pracy (do pobrania ze strony www.sp1kopernik.pl): imię
i nazwisko autora, wiek autora/klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
5. Termin konkursu:
Prace konkursowe prosimy przysyłać do 30.11.2016 r. pocztą na adres: Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk
Mazowiecki
Prace należy zabezpieczyć koszulką.

7. Ocena prac:

Praca konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wejdą nauczyciele
przedmiotów artystycznych oraz przedstawiciel dyrekcji Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim.
Jako kryteria oceny prac posłużą:
- identyfikacja z tematem,
- inwencja twórcza,
- wartość estetyczna,
- siła wyrazu,
- umiejętne wykorzystanie wybranej techniki plastycznej
8. Laureaci:
Jury wyłoni laureatów I, II, III miejsca oraz trzy wyróżnienia.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody podczas spotkania z autorem książki
“Ciumkowie w szkocką kratę”, panem Pawłem Beręsewiczem w dniu
16.12.2016 r. o 9:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul.
Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim.
9. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami konkursu: p. Małgorzatą
Szczęsną, p. Małgorzatą Nowicką, p. Bożena Polkowską, p. Anną Wasążnik i
p. Agnieszką Wodzińską.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133
poz. 883).
Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac.

