VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Święty Jan Paweł II – Całkowicie oddany Maryi.
REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy
39-207 Brzeźnica, ul Szkolna1
tel. 14 681 52 63
PATRONAT:
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy – Pani Stanisława Piłat

TEMAT KONKURSU:

Święty Jan Paweł II – Całkowicie oddany Maryi.
KATEGORIE WIEKOWE :
 szkoła podstawowa klasy 0 – III,
 klasy IV – VI,
 klasy gimnazjalne,
CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie osobą Świętego Jana Pawła II oraz podjęcie trudu wcielenia w życie
nauki Papieża
2. Duchowe przygotowanie do 100 rocznicy objawień Fatimskich.
3. Odkrywanie w nauce i twórczości Świętego Jana Pawła II prawd wiary
o Bogu, człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku i Polaku
4. Uświadomienie, że wiara jest drogą do osiągnięcia świętości

5. Kształcenie wartości moralnych i obywatelskich jako ważnego czynnika
wychowawczego integrującego współczesne młode pokolenie.
6. Integracja młodzieży z terenu powiatu dębickiego wokół idei pontyfikatu Papieża
Polaka
7. Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar Kanonizacji Jana Pawła II
8. Prezentacja i popularyzacja młodych talentów plastycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA:


Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, szkół podstawowych
i gimnazjów z gminy Dębica.



Prace należy wykonać w formacie A-4 , A-3 lub A-2 w dowolnej technice:
malarstwo, rysunek , grafika, kolaż, mozaika (płaska bez użycia materiałów
nietrwałych: plasteliny, kaszy, modeliny itp.)



Ilość nadesłanych prac jest nieograniczona.



Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę:
Imię i nazwisko uczestnika, klasa, wiek, adres szkoły, e-mail szkoły,
nr telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem,
którego praca została wykonana.



Prace grupowe nie będą brane pod uwagę,



Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji
organizatora,



Prace zrolowane, zniszczone nie będą brane pod uwagę.



Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w celach propagowania
konkursu.



Placówki nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych .

KRYTERIA OCENY:






nawiązanie do tematu pracy,
pomysłowość,
estetykę wykonania,
wyraz artystyczny;
samodzielność,

TERMIN:
Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 r. na
adres:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy
39 - 207 Brzeźnica ,
ul Szkolna 1
tel. 14 681 52 63
OCENA PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
www.brzeznica.edu.pl . Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione w konkursie plastycznym,
zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres swojej
placówki.
UWAGI KOŃCOWE:

Uroczysty finał konkursu połączony z wystawą prac
nagrodzonych i wyróżnionych odbędzie się podczas Gali
z okazji Dnia Patrona 5 maja 2017 r. o godzinie 9:00
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy.
/Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkich przesunięć czasowych./

Koszty podróży pokrywa jednostka delegująca.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

METRYCZKA PRACY
VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Święty Jan Paweł II – Całkowicie oddany Maryi”

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………..

Klasa …………………………………………………………………………

Wiek …………………………………………………………………………

Adres szkoły……………………………………………………………..

e-mail szkoły…………………………………………………………….
Nr telefonu szkoły……………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego praca
została wykonana

……………………………………………………………………

