REGULAMIN
MIĘDZYSZKONEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
2019/2020
„Dzikie rośliny jadalne mojego regionu”

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni; Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Wiczlińska 50A ; 81 – 578 Gdynia
Współorganizatotr konkursu :
Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Szwarc, Agnieszka Tokarska- Kleina.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w Gdyni.
.
Cele konkursu








promocja gatunków dzikich roślin jadalnych występujących w regionie
Pomorza w tym Gdyni,
poznanie budowy dzikich roślin jadalnych,
wdrożenie do Etnobotaniki - dyscypliny naukowej badającej miejsce roślin w
kulturze ludzkiej i wzajemne oddziaływanie na siebie roślin i ludzi,
uwrażliwienie na piękno przyrody,
rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i jej interpretacji,
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
kształtowanie wrażliwości estetycznej

Zadania konkursu
1. Wykonanie pracy plastycznej z wizerunkiem dzikiej rośliny/roślin
jadalnych występujących w regionie Pomorza w tym Gdyni - format A3 ,
wybraną techniką :
a) Grafika
b) Rycina
c) Akwarela
d) Rysunek kredką
e) Rysunek pastelą
f) Technika mieszana
Na pracy oprócz ogólnego widoku rośliny powinna znaleźć się :
- nazwa przedstawionego gatunku
(należy ją wkomponować w całość pracy aby zdobniczo pasowała do całości)
Ponadto na pracy może znajdować się dodatkowo:
- wygląd nasion, - wygląd liści, - wygląd korzenia/cebuli
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 uwarunkowane wyrażeniem zgody na
publikowanie danych uczestnika oraz jego pracy na potrzeby konkursu. Zgodę
należy dołączyć do pracy.
6. Prace przechodzą na własność organizatora.
7. Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą do dnia
29 kwietnia 2020 roku
na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 37
81-578 Gdynia , ul. Wiczlińska 50A
Z dopiskiem: A.Szwarc – konkurs plastyczny LOP
Kontakt: szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl
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 !

