ZESPÓ£ SZKÓ£
SPO£ECZNEGO TOWARZYSTWA OŒWIATOWEGO
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
w Tychach
zaprasza do wziêcia udzia³u

w IV edycji
miêdzyszkolnego konkursu plastycznego
¯aglowce marzeñ

Celem konkursu jest rozwijanie dzieciêcej wyobraŸni plastycznej,
pozytywne oddzia³ywanie poprzez sztukê na emocje m³odzie¿y, a tak¿e
umo¿liwienie wyra¿enia swoich wizji, kreatywnoœci i oryginalnoœci w pracy twórczej
poprzez popularyzacjê plastycznej twórczoœci m³odych artystów.

REGULAMIN IV edycji miêdzyszkolnego konkursu plastycznego ¯aglowce marzeñ:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjów, zostan¹
wyodrêbnione trzy kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III SP
- uczniowie klas IV-VI SP
- uczniowie I-III GIM
2. Uczestnicy konkursu wykonuj¹ pracê plastyczn¹ dowoln¹ technik¹ plastyczn¹ formatu:
- A4 – kategoria wiekowa I-III SP
- A3 – kategoria wiekowa IV-VI SP i I- III GIM
Prace wykonane w innym formacie nie bêd¹ brane pod uwagê.
Ka¿da praca powinna byæ opatrzona metryczk¹ z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazw¹ szko³y lub
instytucji (w prawym dolnym rogu)
Na odwrocie praca powinna zawieraæ czyteln¹ informacje (druk lub pismo drukowane):
imiê i nazwisko uczestnika, wiek, imiê i nazwisko opiekuna plastycznego, nazwê oraz nr szko³y, telefon
i miejscowoœæ.
W ocenie prac brane bêd¹ pod uwagê:
- oryginalnoœæ techniki plastycznej,
- ciekawe ujêcie tematu,
- estetyka wykonanej pracy.
3. Prace nale¿y dostarczyæ do Zespo³u Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego w Tychach
w terminie do 14maja 2015r. Nades³anie prac na konkurs jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na ich
ekspozycjê i publikowanie wraz z imieniem i nazwiskiem autora i opiekuna plastycznego.
4. Prace konkursowe nie bêd¹ zwracane i przechodz¹ na w³asnoœæ organizatorów.
5. Dla laureatów w ka¿dej kategorii wiekowej przewidziane s¹ dyplomy i nagrody, a dla opiekunów
podziêkowania.
6. Najciekawsze prace zostan¹ wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w Zespole Szkó³
Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego w Tychach.
.
7. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 21 maja 2015r. Lista laureatów zostanie
umieszczona na stronie internetowej ZS STO w Tychach.
8. O terminie wrêczenia nagród i dyplomów laureaci konkursu zostan¹ powiadomieni
telefonicznie lub poczt¹ internetow¹.
Organizator konkursu:
Dyrekcja szko³y
mgr Marta Musia³ - nauczyciel plastyki
mgr Agnieszka Szczêsny - nauczyciel plastyki

