REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Narodzenie Jezusa w Betlejem”
Organizator konkursu:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
(s. Halina Grygo, Katarzyna Matalińska, Jolanta Szałanda).

Cele konkursu:
- Utrwalenie faktów związanych z narodzinami Jezusa w Betlejem.
- Radosne przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia.
- Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży.
- Integracja rodziny poprzez zbiorowe zaangażowanie i towarzyszenie przy wykonywaniu pracy przez
uczestnika konkursu.

Uczestnicy konkursu:
- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nidzickiego i będzie
przebiegał w trzech grupach wiekowych: kl. I-III; IV- VI; VII-VIII;

Termin Konkursu:
- Konkurs trwa od 15 listopada do 5 grudnia 2018r.

Temat Konkursu:
- „Narodzenie Jezusa w Betlejem”
- Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną inspirowaną dowolnie wybranym fragmentem
z Pisma Świętego związanym z tematyką narodzenia Jezusa Chrystusa.

Format pracy:
- A3, A4 w orientacji poziomej lub pionowej (prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę);
Praca nie może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą, nie może być wykonana na
szkle. Prac nie należy oprawiać ani podklejać.

Technika wykonania pracy:
- Farby olejne, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusze kolorowe, kredki,
wydzieranka, witraż (bibułka), kolaż, wyklejanka, mieszana (wykluczona grafika komputerowa).
Prace wykonane innymi technikami nie będą oceniane. Prosimy nie używać materiałów łatwo
psujących się i spożywczych.

Kryteria oceny pracy:
- Ukazanie treści ewangelicznych poprzez zobrazowanie narodzenia Jezusa.
- Oryginalny pomysł i ciekawe wykonanie pracy.
- Wkład pracy własnej i czytelność przekazu.

Przekazanie prac:
- Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z danymi uczestnika:
• Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa.
• Adres szkoły, placówki, e-mail, nr telefonu - do kontaktu.
• Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail opiekuna – do kontaktu

- Do etapu powiatowego szkoła, placówka biorąca udział w konkursie może przekazać maksymalnie
z każdej grupy wiekowej po 1 pracy.
- Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać, w opakowaniu zapewniającym bezpieczne
dotarcie przesyłki, na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica,
do 5 grudnia 2018r. (obowiązuje data wpływu pracy konkursowej).

Jury:
- Wyboru najciekawszych prac według grup wiekowych dokona komisja konkursowa, powołana przez
organizatora konkursu. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Nagrody:
- W każdej grupie wiekowej przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca.
- Organizator daje komisji konkursowej prawo do przyznania dyplomów wyróżnień.
- Przekazanie nagród i dyplomów odbędzie się do końca grudnia 2018r. O szczegółach
poinformujemy wybrane szkoły, placówki pisemnie lub telefonicznie.

Wyniki:
- Wyniki zostaną opublikowane do końca grudnia 2018 r. na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Nidzicy.

Postanowienia końcowe:
- Praca powinna być własna, wykonana tylko przez jednego autora (dopuszczalna jest inicjatywa
rodzica lub opiekuna prawnego - pomoc w organizowaniu, wyszukaniu materiałów przydatnych
przy tworzeniu pracy przez uczestnika konkursu itp.), nigdzie wcześniej nie publikowana (w prasie,
wydaniach zawartych, w Internecie) i nie przedstawiana na innych konkursach.
- Prace zbiorowe, zrolowane, zniszczone, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie
podlegają ocenie.
- Wszystkie prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą z prawami autorskimi
i majątkowymi na rzecz Organizatorów, i mogą być dowolnie wykorzystane.
- Uczestnicy, którzy przystąpią do konkursu, automatycznie wyrażają zgodę na podanie do
publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska (w przypadku gdy znajdą się w gronie
zwycięzców).
- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Od decyzji Organizatora nie
przysługuje odwołanie.
- Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Nidzicy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy sukcesów.
ORGANIZATORZY

