REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POLSKA NIEPODLEGŁA”

Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” jest Szkoła Podstawowa
im. K. Makuszyńskiego w Halinowie.
Termin Konkursu
1. Konkurs trwa od 9 października do 6 listopada 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 12 listopada 2018 r.
Cel Konkursu
1. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów oraz
kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny,
kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział w
wystawach prac pokonkursowych.
Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o:
- historii Polski i walki narodu o niepodległość,
- odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku,
- najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem,
- znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski.
Tematyka i format prac
1.Tematem prac w kategorii klas IV jest Pocztówka dla Niepodległej
Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie pocztówki z okazji obchodów 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z życzeniami.
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę
w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek,
wyklejanka, kolaż itp.
 Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej. Ma ona
przedstawiać zilustrowaną kartkę urodzinową wraz z życzeniami dla Polski na 100.
rocznicę odzyskania niepodległości.
 Projekt powinien odwoływać się do historii narodowowyzwoleńczej, zawierać
symbole narodowe i informować o obchodzonej w 2018 roku rocznicy.
2.Tematem prac w kategorii klas V-VIII jest wykonanie PLAKATU
 Temat w plastycznej kompozycji należy przedstawić w oparciu o symbole (barwy
narodowe, godło, flaga, daty itp.). Należy zwrócić uwagę na postaci, które odegrały
znaczącą rolę w tym wydarzeniu oraz na utrwalenie daty wydarzenia. Może to być
artystyczna refleksja w odniesieniu do słów „tożsamość”, „wolność”,
„niepodległość”. Praca powinna mieć formę plakatu, to znaczy powinna posiadać
zarówno cechy informacyjne jak i plastyczne.
 Prace muszą być wykonane w formie plakatu: nie mniejsze niż format A3 (297x420)
i nie większe, niż format B1(1000 x 707 mm).
 W celu ukazania przez młodych twórców uczuć, skojarzeń i przemyśleń wynikających
z analizy źródeł historycznych oraz ich wyobraźni możliwe jest wykorzystanie

różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in.: rysunku, malarstwa, collage-u,
grafiki komputerowej, fotografii i innych technik mieszanych płaskich.
 Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi.

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.
2. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (posiadać metryczkę z imieniem
i nazwiskiem autora oraz klasę).
3. Prace dostarczamy do 6 listopada do p. M.Chróścik
4. Prace powinny być indywidualne.
5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą
zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich ekspozycji na wystawach łącznie
z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach
internetowych oraz czasopismach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do
celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem
praw autorskich.

Komisja Konkursowa
1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
4. Komisja oceniać będzie:
 zawartość merytoryczną,
 zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
 pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 formę estetyczną pracy,
 wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Nagrody
1. Spośród wyłonionych prac Komisja Konkursowa przyzna w każdej kategorii po 3
nagrody i po 1 wyróżnieniu.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o
szczególnych walorach artystycznych.
3. Laureaci Konkursu we wszystkich kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania jednej lub kilku
wymienionych nagród w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, iż żadna
z prac na nią nie zasługuje.

Zachęcamy do udziału w konkursie

