Szkolny Zespól ds. Profilaktyki zaprasza uczniów kl. I-VI ZSS w Lipsku do wzięcia udziału w
konkursie plastycznym pt. „Rodzina- mój największy skarb”.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonaniepracy plastycznej powiązanej z tematem konkursu.
Technika wykonania prac- dowolna (organizatorzy nie dopuszczają prac przestrzennych).






Kryteria oceny prac:
zgodność z tematem,
wartość merytoryczna pracy,
interpretacja tematu, oryginalność,
walory twórcze,
estetyka wykonanej pracy
REGULAMIN
1. Organizator:
Szkolny Zespól ds. Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. A. Milewskiej w Lipsku.
2. Celem konkursu jest wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z dorosłymi członkami rodziny,
zachęcanie do wspólnego spędzania czasu wolnego, nauka przez zabawę- wykorzystanie wyobraźni i
oryginalnych pomysłów małych twórców.
3.W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z 1 dziecka i 1 osoby dorosłej z nim spokrewnionej.
Taki zespół przedstawia jedną pracę.

4. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-VI oraz osoby dorosłe z nimi spokrewnione. Prace będą
oceniane w dwóch kategoriach: kl. I-III i kl. IV-VI.
5. Warunki uczestnictwa:Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy, powiązanej z
tematem konkursu. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od wyobraźni i zdolności dziecka
oraz dorosłego biorącego udział w konkursie.
6. Technika-dowolna. Format pracy- A-4 (dla klas I-III) lub A-3 (dla klas IV-VI).
7. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem,wartość merytoryczna pracy,interpretacja tematu,
oryginalność,walory twórcze,estetyka wykonanej pracy.
8. Każda praca musi zawierać (umieszczoną na odwrocie) czytelnie wypełnioną metryczkę- imię i
nazwisko dziecka, klasę dziecka, imię i nazwisko osoby dorosłej współpracującej przy wykonaniu
pracy, stopień pokrewieństwa z dzieckiem.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
nagrodzonych dzieci.
10. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który
zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac dopuszczonych do
konkursu.
11. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.
12. Termin składania prac: do 30. 11. 2016 r. Prace należy dostarczyć do klasopracowni
katechetycznej.
13. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora.

