
                                                                                                                          

Regulamin
IV Powiatowego Konkursu Plastycznego

dla wychowanków świetlic szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego

„Opowieści piramidy żywieniowej”

I. Organizator:   Świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

II. Cele konkursu:
 odkrywanie talentów plastycznych i rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów
 promowanie zdrowego stylu życia
 integracja środowisk świetlicowych szkół powiatu bełchatowskiego

III. Zasady ogólne:
1. Konkurs  adresowany  jest  do  wychowanków  świetlic  szkół  podstawowych  powiatu

bełchatowskiego.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie   podczas zajęć świetlicowych w swojej szkole

pracy dowolną techniką plastyczną, Praca nie może mieć przyklejonych elementów wypukłych,
sypkich oraz gotowych obrazków i naklejanek.

3. Konkurs będzie odbywać się w 2 kategoriach:
A. klasy I-III- format A-4
B. klasy IV-VI- format A-3

4. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę. 
5. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie pismem drukowanym 

a) imię i nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza autor pracy
b) nazwa i adres szkoły
c) imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy nauczyciela – opiekuna

IV. Termin i adres oddania prac:
Prace  należy  dostarczyć  do  27  kwietnia  2016r. na  adres:  Szkoła  Podstawowa im.  Janusza
Korczaka w Kleszczowie, ul. Szkolna 4, 97- 410 Kleszczów z dopiskiem „Konkurs plastyczny
– świetlica szkolna”.

V. Kryteria oceny prac konkursowych:
Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu, biorąc pod uwagę: przekaz pracy, 
dobór  techniki plastycznej, oryginalność,  samodzielność i ogólny wyraz artystyczny pracy.

VI. Ogłoszenie wyników, nagrody:
Ogłoszenie  wyników  konkursu  i  wręczenie  nagród  nastąpi  1  czerwca  2016r. w Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. Szkoły zostaną powiadomione o wynikach  
i  o  terminie  nagrodzenia  laureatów  konkursu  telefonicznie.  Wyniki  oraz  wszelkie  informacje
dotyczące  konkursu  będą  opublikowane  na  stronie  internetowej  szkoły  www.spkleszczow.pl.
Kontakt  telefoniczny  do  szkoły  (44)731-33-46  wew.  26 (świetlica  szkolna).  Koordynator
konkursu Agnieszka Szczęsna

VII. Postanowienia końcowe.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją w/w regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego
danych  osobowych.  Prace  nadesłane  na  konkurs  stają  się  własnością  organizatorów  konkursu  i  mogą  być
wykorzystane nieodpłatnie do organizowania wystaw, publikacji (także elektronicznych).                       
Wykonując prace na konkurs autorzy akceptują regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na upowszechnienie prac
przez organizatora i udostępnienie danych osobowych (imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły).

                                                                          
SERDECZNIE ZACHĘCAMY  DO  UDZIAŁU W KONKURSIE!

http://www.spkleszczow.pl/


                                                                                       Organizatorzy 


