Towarzystwo Przyjaciół Lipska zaprasza do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym pt. „Tu mieszkamy”.
Mama, tata, dzieci –taka jest najkrótsza i zarazem najpełniejsza definicja rodziny,
formułowana przez większość dzieci. Wszyscy są w niej jednakowo ważni. Każdy pełni w niej
swoją rolę .Wszyscy pragną, by była szczęśliwa. Wszyscy dopasowują się do siebie jak
elementy wielobarwnej, niekiedy skomplikowanej układanki.
Każda rodzina poprzez dziadków, pradziadków, ma swoją historię, zamkniętą we
wspomnieniach, albumach, pamiętnikach.
Każda ma swoją teraźniejszość poprzez codzienne trudy, wysiłki i radość dni świątecznych.
Każda ma swoje plany, marzenia i nadzieje na przyszłość.
Każda też wybrała sobie jakieś miejsce na świecie, by w nim mieszkać.
Jaka jest rodzina, której miejscem zamieszkania jest to miejsce nad Biebrzą nazywane
LIPSK?
Zachęcamy do plastycznej wypowiedzi na ten temat wszystkie dzieci oraz młodzież.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej rodzinę
mieszkającą w Lipsku. Na pracy powinien pojawić się element charakterystyczny dla Lipska
(np.: herb, element miasta..). Technika wykonania prac- dowolna płaska. Organizatorzy nie
dopuszczają prac przestrzennych. Format prac A4 lub A3.
Kryteria oceny prac:






zgodność z tematem,
wartość merytoryczna pracy,
interpretacja własna tematu, oryginalność,
walory twórcze,
estetyka wykonanej pracy

REGULAMIN
1. Organizator:
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska
ul. Szkolna 4
16-315 Lipsk

2. Adresaci konkursu: uczniowie klas przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum.
Prace będą rozpatrywane w kategoriach:







dzieci 4- 5 lat
dzieci 6-letnie- kl. I
II-III,
kl. IV-V
kl.VI-VII
uczniowie gimnazjum

W każdej kategorii wiekowej przewidziane są trzy nagrody główne . Jury ma możliwość
przyznania wyróżnień i nagrodzenia dodatkowych prac.
3. Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, powiązanej z tematem
konkursu.
4. Technika: dowolna (niedopuszczalne są prace z wykorzystaniem materiałów sypkich),
format prac-A4 lub A3.
5. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, wartość merytoryczna pracy, interpretacja
własna tematu, oryginalność, walory twórcze, estetyka wykonanej pracy.
6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę-przyklejone z tyłu pracy (imię
i nazwisko dziecka, wiek lub klasę, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nazwa
przedszkola lub szkoły jeśli opiekunem jest nauczyciel).
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych nagrodzonych dzieci.
8. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora. TPL
zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania, przetwarzania i publikowania prac
dopuszczonych do konkursu.
9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone podczas
Pikniku Rodzinnego w dn. 17.06.2018r..
10. Termin nadsyłania/ składania prac: do 5.06.2018 r. Prace należy dostarczyć do p. A.
Boruch, wiceprezesa Stowarzyszenia TPL lub przesłać na adres stowarzyszenia. Prace
dostarczone po terminie nie podlegają ocenie Jury.
11. Przekazanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i
promocyjnych imprezy.
12. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.

