REGULAMIN

V OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
IM. KS. ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO

I Organizacja konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie.
2. Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować
na adres:
Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie
ul. Szkolna 3
62 - 250 Czerniejewo
tel.: 61/429 13 40
e-mail: zsp@czerniejewo.pl

II Cele konkursu
 popularyzacja

wśród

dzieci

i

młodzieży

myśli

i

twórczości

ks. Onufrego Kopczyńskiego,
 kształtowanie

i

rozwijanie

uczuć

patriotycznych

związanych

z poznaniem sylwetki twórcy polskiej gramatyki - księdza Onufrego
Kopczyńskiego,
 inspirowanie do doskonalenia umiejętności artystycznych w różnych
technikach plastycznych,
 umożliwienie dzieciom i młodzieży przeżywania doznań artystycznych
i rozbudzanie poczucia estetyki.

III Tematyka pracy konkursowej
Istotą konkursu jest wykonanie portretu ks. Onufrego Kopczyńskiego,
twórcy polskiej gramatyki.
Praca winna być kompozycją na płaszczyźnie, wykonaną dowolną techniką
i zawierać się w formacie A3.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, a każda szkoła
maksymalnie trzy prace z każdej kategorii wiekowej.
Prace zgłoszone do konkursu muszą być rezultatem samodzielnej pracy
ucznia; uczestnicy mogą korzystać z opieki artystycznej nauczycieli.
Prosimy o nieprzesyłanie prac z plasteliny.
Prosimy również o odpowiednie zabezpieczenie prac na czas transportu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podczas transportu;
prace bardzo uszkodzone nie podlegają ocenie.

IV Adresaci konkursu
1. Konkurs ma zakres ogólnopolski i przeznaczony jest dla uczniów:
a) klasy IV - VI szkoły podstawowej
b) klas I - III gimnazjum
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV-IV szkoły podstawowej
- uczniowie klas I-III gimnazjum

V Termin przesyłania prac upływa z dniem 13 maja 2017 roku
Prace prosimy przesyłać na adres:
Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie
ul. Szkolna 3
62-250 Czerniejewo
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

VI Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę następujące
elementy:
 interpretacja plastyczna słów księdza Onufrego Kopczyńskiego
 oryginalność wykonania
 estetyka
Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII Nagradzanie uczestników konkursu
 zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej
uzyskują tytuł laureata, otrzymują upominki i dyplomy,
 lista

nagrodzonych

zostanie

zamieszczona

na

stronie

www.czerniejewo.org do dnia 18 maja 2017 r.
 wręczenie nagród odbędzie się 25 maja 2017 r., podczas uroczystego
finału VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego
w Czerniejewie, o czym powiadomimy zainteresowanych drogą mailową.

VIII Postanowienia końcowe
 uczestnik konkursu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym
regulaminem.
 przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika
niniejszego regulaminu.
 nadesłane prace nie są zwracane, stanowią własność organizatorów.

Szczegółowych informacji udziela:
Renata Krygier - tel. 603 330 946

