REGULAMIN
MIĘDZYSZKONEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 2018/2019
„Godło Ligi Ochrony Przyrody – 90 lat LOP”

Organizator konkursu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdyni , Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Szwarc, Agnieszka Tokarska Kleina, Bożena Skwierawska.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Gdyni.
.
Cele konkursu







promocja gatunku żubr , zaznajomienie się z jego rodowodem, taksonomią i historią,
poznanie historii Ligi Ochrony Przyrody,
uwrażliwienie na piękno przyrody,
rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i jej interpretacji,
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
kształtowanie wrażliwości estetycznej

Zadania konkursu
1. Wykonanie plakatu z wizerunkiem żubra - format A3 , dowolna technika
2. Wykonanie rzeźby/ pracy przestrzennej przedstawiającej żubra, o wymiarach nie mniejszej
jak 10cm x10cm i nie większych jak 50cm x 50cm, z dowolnego materiału
ekologicznego/naturalnego (glina, papier/tektura, słoma, drewno itp.)
Praca ma mieć postać rzeźby pełnej (pełnofigurowej – nie popiersia), która stoi samodzielnie lub
na postumencie.

Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez 1 autora.
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
4. Praca plastyczna powinna zawierać dane:
tytuł, nazwisko i imię autora, klasę, szkołę oraz nazwisko i imię opiekuna
(na odwrocie/ spodzie pracy bądź osobnej kartce).

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych
uczestnika oraz jego pracy na potrzeby konkursu.
6. Prace przechodzą na własność organizatora.
7. Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą do dnia 15 kwietnia 2019 roku
na adres:
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 37
81-577 Gdynia , ul. Wiczlińska 93
Kontakt: mariola.kosmecka@gmail.com
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu oraz
terminie wręczania nagród.
Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę:
 jakość wykonania
 estetykę
 kompozycję
 dobór materiałów
 wyobraźnię twórczą autora.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

