
Konkurs plastyczny Gazeciaka na 6
GAZECIAK na 6 ogłasza:

„Nic dwa razy” Wisława Szymborska
„ Choćbyśmy uczniami byli

Najtępszymi w szkole świata,
Nie będziemy repetować

Żadnej zimy ani lata.”

Wiersze wybrane, Kraków 2000, s.28-29

Regulamin konkursu plastycznego na pracę plastyczną ,,Szkoła jak z obrazka”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Szkoła, jak z obrazka”

1.Organizatoremkonkursu jest KołodziennikarskieprzySzkole PodstawowejNr6wGdańsku
2. Celem konkursu jest:
a. rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budzenie świadomości, że odczuwają i przeżywają je
wszyscy ludzie
b. wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą impresji
plastycznych

3. Konkurs skierowany jest do uczniów, w tym dzieci z oddziałów „0” w szkołach podstawowych.

4. Prace plastyczne można wykonać dowolną, płaską techniką (rysunek, malunek itp. z elementami nalepionymi) w
formacie A4 lub A3

5.Prace mają zostać wykonane indywidualnie i własnoręcznie przez dziecko w czasie zajęć w szkole. Dziecko może
zgłosić jedną pracę. W skład komisji oceniającej prace wejdą nauczyciele Organizatora.
6. Nagrodzone zostaną trzy prace (I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych klas 0-III i IV-
VIII
7. Przy ocenie prac na pierwszymmiejscu będzie brana pod uwagę pomysłowość.
8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie niepublikowane.
9. Wraz z pracami należy na odwrotach starannie nakleić wypełnioną kartę zgłoszenia- jest to warunek przyjęcia prac
do konkursu.
10. Prace należy dostarczyć osobiście do Organizatora lub do sekretariatu szkoły z dopiskiem „Szkoła, jak z obrazka -
koordynator Jadwiga Zagozda”

11.Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie jej dostarczania.
12. Prace należy dostarczyć do Organizatora konkursu do dnia 6 stycznia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie
się do 17 stycznia 2020 r.
13. Laureatomkonkursu nagrody zostanądoręczoneosobiście przezOrganizatora - Jadwigę Zagozdę.
Prace za I, II i IIImiejsce zostaną opublikowanewgazecie szkolnejGazeciakna6 z imieniem inazwiskiemautora.

14. Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację prac, danych osobowych uczestnika,
nauczyciela prowadzącego i reprezentowanej przez niego placówki na stronie internetowej i stronie Facebooka
Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 i
nieodpłatne przekazanie praw autorskich.
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