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Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Janusza Korczaka  w Sobótce 

ogłasza 

VI  GMINNY KONKURS PLASTYCZNY: 

"U PODNÓŻA ŚLĘŻY – MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

 

CELE KONKURSU: 

 pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, samodzielności i kreatywności 

dzieci, 

 ukazywanie piękna krajobrazu terenów wokół Ślęży, 

 rozwijanie lokalnego patriotyzmu, 

 kultywowanie dbałości o symbole regionalne, 

 kształtowanie świadomości przynależności do małej Ojczyzny, 

 poznanie historii, tradycji oraz środowiska geograficzno - przyrodniczego, 

 promowanie walorów turystyczno - rekreacyjnych regionu. 

TECHNIKA: 

dowolna - malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik 

przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, ziarna zbóż itp. 

FORMAT PRACY: A-3. 

TERMIN: Prace należy składać osobiście lub nadesłać do dnia 6 czerwca 2016 roku na 

adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Sobótce, 55-050 Sobótka, u Świdnicka 20 

z dopiskiem: konkurs plastyczny: „U podnóża Ślęży – moja mała Ojczyzna”. 
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REGULAMIN KONKURSU: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjum oraz placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalno – oświatowych na 

terenie Gminy Sobótka. 

 Prace zostaną ocenione w 4  kategoriach wiekowych: 

I. 4- 6 lat 

II. 7-10 lat 

III. 11-13 lat 

IV. 14-16 lat 

 Każda placówka może zgłosić max. 5 prac. Każdy uczestnik może przygotować              

1 pracę. 

 Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić metryczkę z danymi: (w załączeniu). 

 Do zestawu prac z danej szkoły lub placówki należy dołączyć informacyjną kartę 

zbiorczą z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem kontaktowym, 

telefonem i e-mailem placówki. 

 Kryteria oceny prac: 

twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna 

estetyka wykonania prac, samodzielność wykonania pracy, stopień opanowania 

technik plastycznych. 

 Prace przesłane w rulonach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

 Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu - dnia 10 czerwca 2016 

roku. 

Uwagi końcowe: 

 nie dopuszcza się prac zbiorowych, 

 wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność 

organizatora, 

 przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów, 
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 organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac na stronie 

internetowej szkoły, oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach 

konkursu, 

 koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca, 

 nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu, 

 udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz 

danych autora dla potrzeb konkursu na stronie internetowej SP1 w Sobótce. 

 

ORGANIZATORZY: 

Aleksandra Majdecka – Budziłek, Agata Jurasz 

Tel. (71) 316-25-65, e-mail: info@sp1sobotka.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 


