III edycja Konkursu plastycznego „Domek dla pszczół”
REGULAMIN
I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie Tel. 17 7482480
II. Odbiorcy:
 dzieci z przedszkoli i klas przedszkolnych szkół podstawowych
 dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych oraz uczniowie z klas 4-8 szkół podstawowych
III. Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat znaczenia pszczół i zagrożeń dla ich życia
oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu przyrody
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Dowolne wykonanie pracy w jednej lub obu technikach:
 Samodzielne wykonanie pracy płaskiej plastycznej pod kierunkiem opiekuna przedstawiającej
pszczoły w ich środowisku naturalnym np. na kwiatach, na drzewach, przy ulu. Wymagany format
pracy –A4(blok rysunkowy), technika – płaska dowolna
 Samodzielne wykonanie pracy przestrzennej pod kierunkiem opiekuna pokazującej ul, hotelik dla
pszczół, itp.
2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną osobiście wykonaną pracę w technice płaskiej lub/ i
przestrzennej. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3. Praca musi zawierać na odwrocie dane autora: imię i nazwisko, nazwę i adres przedszkola lub szkoły.
Nazwisko i imię opiekuna oraz numer telefonu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
Prace przechodzą na własność organizatora.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie
prac w celach promocyjnych Konkursu.
V. Podpisane prace plastyczne należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres Organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w
Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów - do 7 czerwca 2019 roku [termin ostateczny].
VI. Przebieg konkursu:
1.Oceniana będzie estetyka, wartość artystyczna i merytoryczna oraz wkład pracy własnej.
2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
3. Nagrody dla laureatów konkursu to dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidziane są także podziękowania
imienne dla opiekunów/wychowawców.
VII. Podsumowanie konkursu:
Po rozstrzygnięciu konkursu przez komisję konkursową nastąpi powiadomienie przedszkoli i szkół, z
których pochodzą laureaci o wynikach konkursu oraz - umieszczenie informacji o wynikach konkursu na
stronie internetowej: http://www.sp17.resman.pl/
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w naszej placówce 14 czerwca 2019 r.
VIII. Sprawy nie ujęte w regulaminie konkursu rozstrzyga Organizator i od tej decyzji nie przysługuje
odwołania. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu i
zgodą na przetwarzanie danych w związku z organizacją konkursu przez Organizatora.
Organizator: Iwona Ryndak, Gertruda Gryglewicz, Renata Filipczak - Basara

