Opis i Regulamin
VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Nie wyrastaj z marzeń
Temat: Autoportret z pasją
1. Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-3 i 4-6 państwowych i niepaństwowych szkół
podstawowych województwa zachodniopomorskiego
3. Zasięg konkursu: wojewódzki
4. Cel: rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci, aktywizowanie miłośników sztuki poprzez
prezentację ich dokonań
5. Terminy związane z konkursem:
do 23 marca 2018 r. - termin nadsyłania prac uczestników konkursu plastycznego na adres
organizatora: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin,
z dopiskiem - Konkurs plastyczny Nie wyrastaj z marzeń
3 kwietnia 2018 - ogłoszenie na stronie internetowej szkoły wyników konkursu
plastycznego. Podamy również informację dotyczącą terminu i sposobu odbioru dyplomów
i nagród.
6. Temat tegorocznego konkursu: Autoportret z pasją
W tegorocznej edycji konkursu czekamy na dziecięce autoportrety wykonane dowolną
techniką. Oprócz obrazu własnej osoby uczniowie powinni również ukazać swoje pasje,
zainteresowania, coś, co ich charakteryzuje. Autoportret nie musi być fotograficznym
odzwierciedleniem postaci, oczekujemy ciekawych pomysłów na przedstawienie samego
siebie.
7. Przebieg konkursu:
Podczas wewnątrzszkolnych eliminacji komisja wybierze po dwie najlepsze prace na
poziomie klas 1-3 i 4-6, które następnie należy przesłać lub dostarczyć osobiście na podany
w punkcie 5. adres. Jeśli w danej szkole nie odbywają się eliminacje wewnątrzszkolne,
rodzice/opiekunowie mogą zgłosić dziecko indywidualnie, dostarczając jego pracę.
8. Ważne:
a) każda praca na odwrocie kartki powinna zawierać następujące informacje: imię i
nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, a także imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
telefon do niego, adres e-maill, na który będziemy przesyłać informacje;
b) format wykonanych prac: A4 lub A3;
c) technika: dowolne płaskie techniki plastyczne;
d) werdykt jury jest ostateczny, nie przysługuje od niego odwołanie;
e) na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz udział w warsztatach plastycznych;
f) prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. Udział w konkursie
jest jednocześnie wyrażeniem zgody na zlicytowanie prac dzieci podczas akcji
charytatywnej Towarzystwa Pomocy Dzieciom, działającego przy SP7 w Szczecinie.
W razie wątpliwości i pytań, prosimy pisać na adres e-mail: anna.tytonik@op.pl

