REGULAMIN KONKURSU
SZKOLNY KONKURS TECHNICZNO – PLASTYCZNY

„OWOCE I WARZYWA ZROBIONE Z RECYKLINGU”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele wychowawcy świetlicy:
• p. Beata Pałuba
• p. Marlena Skibińska
• p. Monika Wojciechowska – Bargieł
• p. Kamila Zielska
2. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej im. św. M. Kolbego
w Teresinie i przeznaczony jest dla uczniów klas 1-5.
3. Wykonanie owoców i warzyw w formie techniczno – plastycznej jest jednoznaczne
z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych
przez organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.

II.

CELE KONKURSU
• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności techniczno – plastycznych
• Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
• Promocja talentów
• Propagowanie działalności twórczej dzieci
• Promocja Szkolnego Tygodnia Zdrowia

III.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas 1-5 Szkoły Podstawowej
im. św. M. Kolbego w Teresinie.
2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3 oraz 4-5.
3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie owocu, warzywa lub kompozycji owocowowarzywnej w formie przestrzennej wykorzystując umiejętności techniczno – plastyczne.
4. Praca musi być wykonana z materiałów które możemy oddać do recyklingu. Dozwolone
jest używanie artykułów barwiących (farby itp.) należy unikać nowych artykułów (np.
kolorowych papierów, bibuły).

IV.

MIEJSCE, CZAS TRWANIA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej.
2. Prace techniczno – plastyczne należy dostarczyć do 5 listopada 2021 r.
do wychowawców świetlicy szkolnej.
3. Prace powinny być zapakowane w folię (reklamówkę, folię stretch itp.) i podpisane –
imię i nazwisko oraz klasa ucznia.
4. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysł oraz wykonanie pracy.
5. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie laureatów nastąpi
podczas Tygodnia Zdrowia (8-12.11.2021 r.)
6. Wystawa prac konkursowych odbędzie się w świetlicy szkolnej oraz na stronie
internetowej szkoły.
7. Rodzic, którego dziecko bierze udział w konkursie wyraża zgodę na umieszczenie pracy
na stronie szkoły.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów do udziału w konkursie!
Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość. Czekają atrakcyjne nagrody ☺

Zainspiruj się!
Zwierzęta z recyklingu

