WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„KARTKA DO BETLEJEM”

CELE KONKURSU:




kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej
rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i zainteresowań artystycznych dzieci i
młodzieży
promowanie
młodych
talentów
plastycznych
poprzez
prezentowanie
i honorowanie ich dokonań

ADRESACI:
Uczniowie klas I - VIII oraz oddziału przedszkolnego wszystkich szkół podstawowych
województwa podkarpackiego.

REGULAMIN:
1.
2.
3.
4.

Format kartek - A5
Technika prac dowolna (płaska)
Każda praca powinna być wykonana indywidualnie.
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
(Załącznik Nr 1 do regulaminu)
5. Każda praca musi być opatrzona metryczką na odwrocie wg wzoru (Załącznik do
regulaminu – wzór Nr 2)
6. Do przesłanych prac należy dołączyć protokół zbiorczy wg wzoru (Załącznik do
regulaminu – wzór Nr 2)
7. Prace nie posiadające informacji, o których mowa w punktach 4, 5 i 6 nie będą
oceniane przez jury.

PRZEBIEG KONKURSU:
a. XI Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Kartka do Betlejem" składa się z
dwóch etapów:
1. I etap wewnątrzszkolny - komisja dokona oceny zgłoszonych kartek i przekaże
15
najlepszych
prac
w
trzech
kategoriach
wiekowych
(5 prac z klas 0-I, 5 prac z klas II – IV i 5 prac z klas V - VIII) na adres
organizatora konkursu wojewódzkiego,
2. II etap wojewódzki.

b. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:
1. prace wykonane przez uczniów klas 0-I
2. prace wykonane przez uczniów klas II-IV
3. prace wykonane przez uczniów klas V-VIII
c. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa z dniem 12 grudnia 2019r.
d. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny i kwalifikacji prac na wystawę oraz
przyzna nagrody i wyróżnienia.
e. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
f. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2019r.
o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Buszkowicach.
g. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane i wejdą w skład zbiorów Szkoły
Podstawowej w Buszkowicach. Pozostałe prace można odebrać w dniu
rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie prace nie będą zwracane.
h. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie
prac
na
następujących
polach
eksploatacji:
druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, pamięci komputera), a także
prezentowania zdjęć na wystawach, organizowanych w celach popularyzacji
konkursu.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa w Buszkowicach
Buszkowice 138, 37-710 Buszkowice
tel. 016 671 63 56
mgr Teresa Fac - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Katarzyna Gradowska - Wiernusz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr inż. Maria Tabinowska - nauczyciel matematyki
mgr Maria Korczyńska - nauczyciel plastyki

