REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „ 1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI”
KONKURS POD HONOROWYM PATRONATEM PRZEMYSŁAWA MAJCHRZAKA
WÓJTA GMINY WĄGROWIEC
I

ORGANIZATORZY KONKURSU:

•
•
II

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie,
Gmina Wągrowiec
CELE KONKURSU:

•
•
•
III

Przybliżenie znaczenia przyjęcia przez Mieszka chrztu i początki chrześcijaństwa w
Polsce.
Propagowanie wiedzy historycznej o Polsce
Pobudzenie aktywności plastycznej dzieci i młodzieży
UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu
wągrowieckiego. Tematem prac jest:
„ Przedstaw graficznie jak według Ciebie mogła wyglądać uroczystość
przyjęcia chrztu przez Księcia Mieszka I oraz jego otoczenia w czasie
wielkanocnej soboty 14 kwietnia 966 roku „
a) Prace graficzne należy wykonać w formacie A4 lub A3.
b) Technika wykonania prac dowolna.
Kategorie konkursu plastycznego:
•
•
•

I grupa - dzieci klas I-III szkoły podstawowej
II grupa - dzieci klas IV –VI szkoły podstawowe
III grupa - gimnazja
Przy ocenie prac plastycznych brane będzie pod uwagę:

• Wartość artystyczna pracy.
• Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową.
• Oryginalny pomysł i ciekawe wykonanie pracy.
• Samodzielność wykonania pracy.
VI ZASADY KONKURSU:
1) Prace należy czytelnie opisać:
• Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa,
• Adres szkoły (placówki) i numer telefonu,
• Imię i nazwisko, telefon nauczyciela prowadzącego bądź opiekuna.

2) Prace będą oceniane w grupach wiekowych. Oceniane będą wyłącznie prace
indywidualne. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie podlegają ocenie.
3 ) Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody, dyplomy

oraz wyróżnienia. Czas i miejsce uroczystości zakończenia konkursu z wręczeniem nagród i
upominków zostaną podane telefonicznie lub na pocztę e- mailową do szkół, których
uczniowie zostaną laureatami.
4) Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do 18 kwietnia 2016. Na adres Gminny
Ośrodek Kultury w Łeknie ul. Podgórna 5
5) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
6) Wszystkie nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na rzecz
organizatorów i mogą być dowolnie wykorzystane.
7) W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, wychowawców
i katechetów do wzięcia udziału w konkursie.
8) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Kultury
(www.gokwagrowiec.pl)

