REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Majowe Święto w mojej małej Ojczyźnie”
z okazji 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.
2. CELE KONKURSU
2.1. Kształtowanie i rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej.
2.2. Zachęcenie mieszkańców, szczególnie dzieci do obchodzenia świąt narodowych
poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej.
2.3. Zainteresowanie dzieci tematyką symboli narodowych i ich znaczeniem oraz
budowanie pozytywnych skojarzeń z polskością.
3. FORMA KONKURSU
3.1. Konkurs ma formę prac plastycznych.
3.2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką: ołówek, kredka, flamaster, farba
(akwarelowa, olejna, akrylowa), prace mogą zawierać elementy naklejane np.
wydzieranka z papieru kolorowego.
3.3. Prace nie mogą zawierać gotowych wyciętych elementów pochodzących np.
z gazet czy książek.
3.3. Format pracy : A4 lub A3 (żaden inny)
4. TEMATYKA KONKURSU
4.1. Praca może przedstawiać własną wizję na temat tego:
•
•
•

Jak wyrażamy swoją miłość do naszej małej Ojczyzny;
Jak obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja w naszych rodzinach, lokalnych
środowiskach;
Jaką posiadamy wiedzę o naszych symbolach narodowych i jaki mamy do nich
stosunek

5. KATEGORIE WIEKOWE
5.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
•
•

klasy I – III
klasy IV-VI

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
6.1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy
Pruchnik.
6.2. Aby wziąć udział w konkursie prace należy złożyć w terminie od 14.04.2021r. do
28.04.2021r. w siedzibie Organizatora. Można to zrobić osobiście (w godzinach pracy
instytucji) lub listownie na adres Organizatora ( 9 pkt. Regulaminu).
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6.3. Oprócz pracy plastycznej należy złożyć podpisaną Zgodę rodzica/ opiekuna
prawnego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6.5. W celu sprawnej klasyfikacji i oceny, pracę plastyczną należy na odwrocie
podpisać podając imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły, miejsce zamieszkania, imię
i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna lub nauczyciela ).
7. KRYTERIUM OCENY PRAC KONKURSOWYCH
7.1. Komisja w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę następujące kryteria:
•
•
•
•
•

samodzielność wykonania
zgodność z tematem
własną interpretację
estetykę wykonania pracy
oryginalność

7.2. W każdym z kryterium uczestnik konkursu może otrzymać od 0 do 10 punktów.
7.3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez
Organizatora - decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
8. ZASADY NAGRADZANIA
8.1. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I, II, III miejsca zostaną
przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe - Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień.
8.2. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie zwycięzców oraz osób wyróżnionych
planowane jest na 3 maja 2021r. podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Jeśli z
przyczyn niezależnych od Organizatora obchody się nie odbędą, zwycięzcy zostaną
nagrodzeni w inny, możliwy sposób, o którym wcześniej również będą poinformowani.
8.3. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych oraz z tych, które uzyskają
szczególne uznanie Komisji, Organizator przygotuje wystawę. Planowany termin wystawy to
3 maja lub 11 listopada 2021. Miejsce wystawy jest uzależnione od pogody i zostanie
ustalone przez Organizatora w terminie późniejszym.
8.4. O ewentualnych zmianach terminów Organizator powiadomi uczestników
odpowiednio wcześniej.
8.5. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozpatrywane będą przez
Przewodniczącego Komisji i Organizatora.

9. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA:
Centrum Kultury Sportu i Turystyki
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 20
37-560 Pruchnik
tel. 16 628 80 65, 504 069 194
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