Międzyszkolny konkurs plastyczny
styczny na plakat
„Przez Sybir do Niepodległej”
pod patronatem Dolnośląskiego
skiego Kuratora Oświaty
O

Zadanie realizowane jest przy wsparciu Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

I.
ORGANIZATOR KONKURSU
Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców
ńców Sybiru we Wrocławiu
we współpracy
ze Związkiem
zkiem Sybiraków Oddział Wrocław i S
Szkołą Podstawową nr 61 im. Janusza Korczaka we
Wrocławiu.
II.
CELE KONKURSU
1)
2)
3)
4)

Kultywowanie pamięci Polaków zesłanych na Sybir.
Kształcenie
ształcenie szacunku dla historii Polski u dzieci i młodzieży.
Rozwijanie
ozwijanie twórczej aktywności
aktywno przez działalność plastyczną.
Przypominanie
rzypominanie o losach Polaków walczących
walcz
o wolność:
od konfederacji barskiej
arskiej (1768-1772) do 1956 r.

III.
UCZESTNICY KOKURSU
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wrocławskich placówek oświatowych
światowych i kulturalnych
w następujących
cych kategoriach wiekowych:
1. 10-lat -14 lat
2. 15-lat - 19-lat
IV.
WYMAGANIA KONKURSOWE
OWE
1. Uczestnik konkursu tworzy plakat na zadany temat, na plakacie umieszcza hasło konkursu
„Przez
zez Sybir do Niepodległej”.
Niepodległej”
2. Praca powinna byćć wykonana indywidualnie, samodzielnie, wcześniej
śniej niepublikowana i
nienagradzana.
3. Format: A3 albo A2.
4. Technika wykonania pracy: malarstwo (akwarela, tempera, akryl, gwasz, pastele), rysunek
(ołówek, tusz, kredka, flamastry), grafika warsztatowa, techniki mieszane oraz kolaż,
kola za
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wyjątkiem prac z użyciem plasteliny, materiałów przestrzennych i materiałów sypkich (np.
kasza, piasek) .
5. Praca powinna być opatrzona metryczką naklejoną na odwrocie pracy (załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu): imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły lub placówki, imię i
nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego, nr telefonu i adres e- mail szkoły lub
placówki.
6. Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przeniesienie
praw autorskich (załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu),
Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.
7. Przy ocenie brane będą pod uwagę: zgodność z tematem, kreatywność, estetyka wykonania,
zgodność z definicją plakatu, atrakcyjność i oryginalność.
V.
PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY
1. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
a) uczniowie/ wychowankowie w wieku 10-14 lat
b) uczniowie /wychowankowie w wieku 14-19 lat.
2. Szkoła/ placówka może przesłać do 3 prac z każdej kategorii wiekowej, wyłonionych w drodze
eliminacji szkolnych.
3. Prace należy przesłać/dostarczyć do 31.10.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 61
Im. Janusza Korczaka
ul. Skarbowców 8
53-025 Wrocław
z dopiskiem: „Przez Sybir do Niepodległej”
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 09.11. 2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie
internetowej organizatora : WWW.pamiecsybiru.wroclaw.pl.
5. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas wernisażu prac konkursowych. O miejscu i
terminie wydarzenia nagrodzeni zostaną poinformowani osobnym pismem, przekazanym pocztą
elektroniczną na adres e-mailowy szkoły/placówki.
VI.
NAGRODY
1. Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłoni laureatów konkursu z każdej kategorii
wiekowej. Laureatami są zdobywcy I, II i III miejsca.
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora oraz dyplomy.
3. Komisja konkursowa spośród nagrodzonych prac w każdej kategorii wiekowej typuje jedną do
nagrody specjalnej. Nagrodą specjalną jest wydruk plakatu i jego rozpowszechnienie we
wrocławskich placówkach oświatowych i kulturalnych.
4.Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia.
5. Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna.
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VII.
UWAGI KOŃCOWE
1.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Nie przewidujemy odsyłania prac.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie i do odwołania konkursu.
3.Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
VIII.
KONTAKT
1.Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej organizatora
konkursu: http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl
2. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Antonina Kużaj, prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, e-mail: biuro@pamecsybiru.wroclaw.pl
Lidia Gustaw, nauczycielka SP61,e –mail: l.gustaw.sp61@gmail.com.

W imieniu organizatorów:
Prezes SPZS Antonina Kużaj
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