VIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

„Świat wokół mnie” GDYNIA 2017

ORGANIZATOR: Justyna Sudzik, Gdyńska Szkoła Społeczna w Gdyni

WSPÓŁPRACA: Hospicjum Bursztynowa Przystań w Gdyni
PATRONAT: Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent miasta Gdyni
Cele konkursu:
1. Uwrażliwienie na piękno całego świata.
2. Zachęcanie do życia w przyjaźni z naturą.
3. Zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie.
4. Rozwijanie twórczości plastycznej wśród dzieci.
5. Rozbudzanie wyobraźni dzieci.

REGULAMIN konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. Szkoła może przesłać nie więcej niż 15 prac (po ewentualnym przeprowadzeniu szkolnego
konkursu). Proszę o dyscyplinę w tej kwestii!
3. Indywidualne prace oceniane są w kategoriach wiekowych:
- 5-6 lat,
- 7-9 lat,
- 10-12 lat.
4. Technika prac: malarstwo, rysunek, collage, grafika. Nie używamy nietrwałych, łatwo
odpadających materiałów.
5. Format prac A 3— A 4.
Termin nadsyłania prac do 1 kwietnia 2017 r. Prace nadesłane po terminie, nie podpisane
lub w innym formacie nie podlegają ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu w ciągu miesiąca.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w czwartek 27 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30 (termin
może ulec zmianie).
Szkoły otrzymają telefonicznie lub mailem zawiadomienia o wynikach konkursu
oraz potwierdzenie terminu wręczenia dyplomów i nagród, które odbędzie się w szkole organizatora.
Informacja o wystawach prac będzie na stronie internetowej GSS.
Prace powinny posiadać metryczkę: imię i nazwisko autora drukowanymi
literami, wiek, nauczyciel kierujący— opiekun artystyczny (imię i
nazwisko), adres szkoły z telefonem i mailem. Opiekuna wypełnia jedną zbiorczą
kartę zgłoszenia uczestników z wyraźnymi danymi szkoły(nie dotyczy indywidualnych zgłoszeń).
Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do zamieszczenia
prac na stronie szkoły, wystawy pokonkursowej w miejscach użyteczności publicznej, np.
w bibliotekach oraz do aukcji prac na rzecz hospicjum w Gdyni.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją publikacji imion, nazwisk i informacji
o laureatach konkursu oraz z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora konkursu.
Ocenie podlegają:
interesująca i prawidłowa interpretacja tematu,
samodzielność (!) wykonania pracy,
ogólne wrażenia artystyczne pracy.
Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie: 693 353 691, mailowo: joosoo@o2.pl,
na stronie www.gss.edu.pl.
Adres korespondencyjny:
Gdyńska Szkoła Społeczna
ul. Kapitańska 37
81-249 Gdynia
„Świat wokół mnie”

……………………………………………………………
miejscowość, data
pieczątka szkoły*

KARTA ZGŁOSZENIA
OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W VIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
„Świat wokół mnie” 2017
Lp.

Nr**

IMIĘ I NAZWISKO

KL

WIEK

OPIEKUN ARTYSTYCZNY (też imię)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

* dla szkół; nie dotyczy indywidualnych uczestników
** Nr- numer kolejny pracy uzupełnia organizator konkursu
podpis ……………………………………………

telefon do kontaktu ………………………………………………………
mail do kontaktu……………………………………………………………

