
 SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE

ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA BOLESŁAWA CHROBREGO
W LUBLINIE

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU

W SIÓDMEJ EDYCJI

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ ŚWIAT MOICH MARZEŃ”

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne

20-707 Lublin, ul. B.Pas!nikowskiego 6

tel. 815272356

NIP 712-193-14-39

Regon 430526031

Honorowy patronat:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie

mgr  Jadwiga Czerkas 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs adresowany jest do ucznio! w szko! ł podstawowych wojewo! dztwa lubelskiego, 
kto! rzy zechcą wykonac! pracę plastyczną tematycznie związaną z własnymi marzeniami. 
Praca zgłaszana na konkurs ilustrowac! moz7e bardziej lub mniej fantastyczne zdarzenie, 
miejsce, sytuację lub wspomnienie.



CELE KONKURSU

- rozbudzanie wyobraz!ni two! rczej ucznio! w

- rozbudzanie ekspresji plastycznej

- wyraz7anie nastroju i uczuc! poprzez s!rodki artystycznego wyrazu

- wymiana dos!wiadczen! , odkrywanie nowych moz7 liwos!ci komunikacji

KATEGORIE WIEKOWE

uczniowie:

grupa   I – III klasa           grupa    IV – VII klasa

W kaz7dej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyro! z7nienia.

Laureat I miejsca -  dyplom i nagroda rzeczowa

Laureat II miejsca  -  dyplom i nagroda rzeczowa

Laureat III miejsca -  dyplom i nagroda rzeczowa

Wyro! z7nienie – dyplom wyro! z7nienia

Wszyscy nauczyciele przygotowujący ucznio! w do konkursu otrzymają dyplomy 
podziękowania.

Liczba dostarczanych prac jest nieograniczona. Prace grupowe nie podlegają ocenie.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC

Dowolna technika płaska (bez elemento! w doklejanych)

Format   A3

PRAWA AUTORSKIE

Prace przekazane na konkurs przechodzą na własnos!c! organizatora. Zgłoszenie prac jest
ro! wnoznaczne z akceptacją regulaminu. Udział w konkursie jest ro! wnoznaczny z 
udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu.



OPIS PRAC

Kaz7da praca plastyczna powinna byc! czytelnie opisana na odwrocie wg wzoru:

Tytuł pracy

Imię i nazwisko autora

Wiek, klasa

Nazwa i adres szkoły, nr tel. adres mailowy

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego

DO KAŻDEJ PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIA
(ZAŁĄCZNIK)

Prosimy o wypełnienie listy zbiorczej (załącznik)

TERMIN ZGŁOSZENIA

Prace na konkurs nalez7y przesłac! lub dostarczyc! osobis!cie do dnia 21 marca 2020 r, 
(decyduje data wpływu), na adres:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego

Ul. B. Paśnikowskiego 6

20 – 707 Lublin

z dopiskiem:  KONKURS PLASTYCZNY

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac wg następujących kryterio! w:

*Zgodnos!c! pracy z tematem

*Samodzielne i oryginalne ujęcie tematu

*Estetyka wykonania

          Ogłoszenie wyniko! w nastąpi do dnia 01.04.2020r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej

Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego: www.sfera.lublin.pl



Laureaci konkursu zostaną zaproszeni telefonicznie do siedziby organizatora na 
uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagro! d i dyplomo! w.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu:

mgr Katarzyna Koch-Ostrowska  nauczyciel plastyki

tel/fax  81 5272356    chrobry@sfera.lublin.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !


