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Regulamin konkursu plastycznego
    Organizatorami konkursu jest Szkoła Podstawowa i Gimnazjum imienia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego SPSK w Wólce Czepowej, Biblioteka Publiczna w Kłodawie oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Łęczycy.     1.    Ucze
stnicy konkursu.
 
     
    -  a)    I grupa - uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI;      
    -  b)    II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych;      
    -  c)    III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;  

    2.    Celem konkursu jest :        
    -  Uczczenie, szerzenie i kultywowanie pamięci ofiar zbrodni dokonanej w Katyniu,
Starobielsku, Ostaszkowie, Miednoje i Twerze.       
    -  Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zbrodni katyńskiej      
    -  Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego      
    -  Wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury,
języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują.   

  3. Format i treść pracy plastycznej:        
    -  Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie A3, dowolną techniką
plastyczną, np. kredki, ołówek, pastele, farba, grafiki komputerowe.       
    -  Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.      
    -  Praca powinna podejmować tematykę określoną w temacie      
    -  Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób :      
    -  - imię i nazwisko autora      
    -  - klasa i szkoła      
    -  - telefon kontaktowy (do nauczyciela lub instruktora)      
    -  Każdy uczestnik przesyła/ oddaje jedną pracę konkursową.      
    -  Prace bez pełnych danych uczestnika nie będą oceniane.      
    -  Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową według następujących kryteriów:      
    -  - zgodność z tematem ( 0-5 pkt.)      
    -  - walory artystyczne - kompozycja, technika wykonania (0-5 pkt.)      
    -  - ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-5 pkt.)      
    -  - estetyka i efekt wizualny (0-5 pkt.)  

       4.    Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesyłać do dnia 12   kwietnia
2010 roku na adres: 
 
          
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK
  Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa, tel. 63/2631110 lub 63/2631020  z dopiskiem
„Konkurs plastyczny”
 
lub w 
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Biblioteka Publiczna w Kłodawie
 
ul. Szkolna 5, 62-650 Kłodawa
 
Tel./fax 63/2731702
 
(Biblioteka przyjmuje prace do 12.04.2010, do godz. 17.00)
 
lub w
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Łęczycy
 
ul. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca
 
Tel. 24/7210357
 
  5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wyniku konkursu telefonicznie, a nagrody zostaną
wręczone 21 kwietnia 2010 roku na uroczystości, która odbędzie się w Szkole w Wólce
Czepowej z okazji upamiętnienia 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i sadzenia Dębów w Alei
Ofiar Katyńskich   
  6. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator i sponsorzy.    
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