REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Wędrujmy bezpiecznie”
 Celem konkursu jest:





propagowanie bezpiecznych zachowań w górach
stworzenie pracy plastycznej, która zachęci młodzież do zachowania bezpieczeństwa
podczas wycieczek górskich. Praca może zawierać hasło reklamowe.
promocja konkursu grantowego „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja
2020”
poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w górach i udzielania pierwszej pomocy.

 Regulamin konkursu:
Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej.
To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami.
Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje.
Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność
kolorów. Elementy graficzne z reguły dominują nad informacjami tekstowymi. Napisy są
często przetworzone artystycznie.

 Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Ciścu
koordynator konkursu – mgr Małgorzata Golec

 Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonaniem plakatu lub rysunku, który zwraca uwagę na
bezpieczeństwo osób uprawiających turystykę górską i krajoznawczą jak też promujący konkurs
grantowy „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja 2020”

 Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII SP Szkoły Podstawowej w Ciścu.

 Warunki uczestnictwa:




Format pracy A3;
Technika pracy dowolna;
1 praca od uczestnika;

 Kryteria oceny prac:




zgodność z tematem
estetyka wykonania
pomysłowość

 Termin składania prac:
19.10.2020r. (poniedziałek) . Prace podpisane należy składać u pani Małgorzaty Golec

 Nagrody:
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4 i 8

 Rozstrzygnięcie konkursu:



prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy na ternie szkoły oraz na stronie
internetowej szkoły,
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 23.10.2020r.

Zachęcam wszystkich do czynnego udziału w konkursie!

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich organizatorom (art. 50 Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Zgłoszenie
pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem
zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny
sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu na plakat promujący
czytelnictwo zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją

regulaminu.

