Do wychowawców świetlic szkolnych

IV EDYCJA
SZKOLNY I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„PORTRET PANI JESIENI”
Zapraszamy serdecznie do kolejnej edycji jesiennego konkursu plastycznego.
Konkurs odbędzie się tradycyjnie w dwóch etapach:
I etap - konkurs szkolny. Zadaniem wychowawców jest ogłoszenie konkursu na terenie szkoły i
wyłonienie spośród zebranych prac po jednej najlepszej z każdej kategorii wiekowej
(klas I-II, III-IV, V-VIII) i wysłanie pocztą lub dostarczenie do 29 X.
Sposób wyboru prac dowolny. Możliwość zorganizowania wewnątrzszkolnego głosowania na prace w
każdej kategorii wiekowej aby wyłonić te najciekawsze.
II etap - Spośród wszystkich nadesłanych prac zostaną wyłonione w wyniku głosowania trzy najciekawsze
prace w kategorii wiekowej ( klasy I-II , III-IV, V-VIII ).
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 16 XI.
1. Organizatorami konkursu plastycznego są wychowawcy świetlicy szkolnej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku.
2. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.
3. Wymagania konkursowe:
•Format A4 (tylko kartka z bloku technicznego),
•Wykonanie pracy plastycznej w pozycji pionowej z wizerunkiem PANI JESIENI (cała postać lub „zdjęcie
do legitymacji”),
•Technika dowolna ( farby, kredki ołówkowe, świecowe; pastele suche - należy zabezpieczyć prace
lakierem do włosów, pastele olejne, tusze, wyklejanki itp.)
•Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę plastyczną . Praca nie może być
zbiorowa.
•Opis pracy plastycznej (drukowanymi literami) – imię i nazwisko, klasa, dokładny adres placówki z
numerem telefonu oraz pełne imię i nazwisko opiekuna artystycznego wraz ze zgodą na
rozpowszechnianie wizerunku oraz wykorzystania danych dziecka (imię, nazwisko) na cele konkursu.
4. Termin składania prac:
Prace wysyłamy pocztą lub dostarczamy osobiście do świetlicy szkolnej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 11 w Rybniku w terminie do 29 października 2021. Prosimy o zabezpieczenie prac.
•Szkoła Podstawowa nr 11 im Maksymiliana Basisty ul. Winklera 8 budynek nr 2
(tzw. filia) telefon: 32 42 25 714
•Szkoła Podstawowa nr 11 im Maksymiliana Basisty ul. ks. Henryka Jośki 25 44-217 Rybnik telefon: 32 42
21 443
5. Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem w/w warunków regulaminu.
Koordynatorzy konkursu:
Magdalena Buchalik , Barbara Grządziel, Justyna Kłosek,
•W razie potrzeby prosimy o kontakt ze świetlicą szkolną w budynku nr 2
(telefon: 32 42 25 714)

