STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Gminny Konkurs Plastyczny
PIEKNA NASZA POLSKA…

"Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale
łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.”
Roman Dmowski

I.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne' w Białych Błotach, ul. Centralna 27,
86-005 Białe Błota, tel./fax 52 381 40 11,

II.

Osoba odpowiedzialna: Mariola Grewling

III.

Patronat: Staramy się o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

IV.

CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest zaprezentowanie oryginalnego spojrzenia na różne aspekty piękna i
niepowtarzalności przyrody, zabytków, postaci związanych z historią Polski, a także z jej
współczesną wizją.
Kształtowanie postaw i propagowanie treści patriotycznych,
Krzewienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszej ojczyzny i o historii dążenia Polaków
do wolności.
Rozwijanie kreatywności i wspieranie aktywności artystycznych.
Stworzenie możliwości prezentacji dokonań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy.






V.

TECHNIKA I FORMAT PRAC:
a. malarstwo lub techniki mieszane- prace w kolorze ( płaskie, nie będą brane pod uwagę
prace wykonane z materiałów sypkich, nietrwałych) - format A3, A2;
b. rysunek i grafika- prace w czerni, bieli i szarości (z wyłączeniem technik
komputerowych) - format A3;
c. rzeźba lub forma przestrzenna ( z materiałów trwałych, prace uszkodzone nie będą
brane pod uwagę) - wielkość powinna ograniczać się do wymiarów:
 wysokość - do 70cm
 szerokość - do 40cm
 grubość - do 40 cm.

VI.

UCZESTNICY:
W konkursie uczestniczą uczniowie szkół Gminy Białe Błota, uczniowie polskiej szkoły na
Wileńszczyźnie - Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie,
mieszkańcy Gminy Białe Błota.

VII. KATEGORIE KONKURSOWE:
Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w czterech kategoriach:
Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III
Kategoria IV

– Szkoła Podstawowa, klasy I-III
– Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI
– Szkoła Podstawowa, klasy VII i klasy gimnazjalne
– Dorośli i seniorzy.

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka według następującego wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika...........................................................................................
Wiek..............................................................................................................................
Dokładny adres szkoły (dla uczestników niepełnoletnich)…………………………..
Adres zamieszkania......................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna artystycznego......................................................................
Nr telefonu, e-mail……………………………………………………………………
Zgoda opiekuna prawnego dla niepełnoletniego uczestnika………………………….
Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia Pracy Konkursowej
będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
Prace bez poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia Pracy Konkursowej nie będą brane pod
uwagę.

VIII. TEMATYKA PRAC:
Różne aspekty piękna i niepowtarzalności przyrody, zabytków, postaci związanych z historią
Polski, a także z jej współczesną wizją.
IX.

OCENA PRAC:
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest
niepodważalna. Autorzy najciekawszych prac w każdej kategorii zostaną nagrodzeni i
wyróżnieni. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

X.

NAGRODY:
Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii
konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagrody za 1, 2 lub 3
miejsce w przypadku niezadawalającego poziomu prac konkursowych. Organizator może
przyznać wyróżnienia i nagrodę specjalną.

XI. FUNDATOR NAGRÓD:



Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach,
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.

XII. TERMINY:
Prace na konkurs należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć
osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 r. na adres:
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a
86-005 Białe Błota
ul. Centralna 27
z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Polska...”.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej
odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach podczas
uroczystych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
XIII. UWAGI ORGANIZATORA:





Organizator nie odsyła prac nadesłanych na konkurs. Uczestnik może odebrać pracę
konkursową osobiście do dnia 16 listopada 2018 roku w siedzibie organizatora.



Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność organizatora do
całkowitej jego dyspozycji.



Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac konkursowych na
wystawach, w wydawnictwach i w Internecie.



Zgłoszenie pracy na konkurs jest oświadczeniem uczestnika, że jest to praca własna,
niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach.



Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.



O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki, w których będą
nagrodzeni laureaci. Protokół jury konkursu zostanie umieszczony na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej w Białych Błotach: www.spbb.pl , w dniu 5 listopada
2018 roku.



Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystej akademii z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2018 roku w auli Szkoły Podstawowej im.
Juliusza Verne’a w Białych Błotach o godz. 11.00.

