Regulamin
Konkursu Plastycznego
„Mieszkańcy Stumilowego Lasu – Kubuś
Puchatek i przyjaciele”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Mieszkańcy
Stumilowego Lasu – Kubuś Puchatek i przyjaciele” jest
biblioteka szkolna .
2. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej wybraną postać
z powieści A.A. Milne pt.: „Kubuś Puchatek”.
3. Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkola oraz klas
I-III
4. Cele konkursu:
a) rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci
poprzez popularyzację książki A.A. Milne pt.: „Kubuś
Puchatek”;
b) przybliżenie postaci Kubusia Puchatka i jego przyjaciół ;
c) rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości
estetycznej dzieci;

d) promocja talentów oraz wspieranie twórczych postaw
dzieci.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej całą postać
lub portret wybranego bohatera książki A.A. Milne pt.: „Kubuś
Puchatek”.
2. Technika wykonania pracy konkursowej: dowolna technika
płaska (np. rysunek ,malarstwo, itd.) z wyjątkiem technik
wykorzystujących materiały sypkie, nietrwałe bądź plastelinę.
3. Format pracy konkursowej: A3, A2 i większy.
4. Konkurs odbywa się w kategoriach:
Przedszkole: grupa młodsza i starsza
uczniowie klas I-II
uczniowie klas II-III
5. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej
pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu).
Każda klasa może dostarczyć nieograniczoną liczbę prac.
6. Prace konkursowe powinny być:
a) wykonane indywidualnie i samodzielnie,
b) w formacie A3, A2 i większym,

c) nieoprawione,
d) wykonane dowolną techniką płaską,
e) czytelnie opisane na odwrocie:
- imię i nazwisko autora,
- kategoria, do której kwalifikuje się uczeń,
- imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała
praca.

III. Organizacja konkursu
1. Terminarz konkursu:
• składanie prac do 30.11.2021r.
• ogłoszenie wyników nastąpi na początku grudnia 2021r. na
stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń
2. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona
oceny prac Uczestników biorąc
pod uwagę następujące kryteria:
a) poziom artystyczny,
b) sposób ujęcia tematu,
c) staranność wykonania,
d) zgodność z Regulaminem (prace, które nie spełnią
warunków określonych
w Regulaminie nie będą podlegały ocenie).

5. Komisja konkursowa wybierze I, II i III nagrodę w każdej
kategorii wiekowej
oraz wyróżnienia.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

Nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w postaci
rzeczowej.
2. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora.
3. Opiekunowie laureatów konkursu otrzymają
podziękowania.
4. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje
od nich odwołanie.
V. Postanowienia końcowe
Prawa autorskie
1. Przekazując pracę na konkurs, autor zgadza się na
ekspozycję pracy oraz na opublikowanie pracy na stronie
internetowej szkoły.

Zapraszamy i życzymy powodzenia
biblioteka szkolna

