___________________________________________________________________________
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci
w wieku 10-13 lat
„Ku wolności”

Założenia ogólne:
Konkurs przeznaczony jest dzieci w wieku 10-13 lat (uczniów klas IV-VI) Miasta Konina
i powiatów: konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego.
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Konkurs przeprowadzany jest w ramach obchodów 25-lecia rozpoczęcia transformacji
ustrojowej w Polsce. Przewodniczącym Komitetu Obchodów jest Senator Ireneusz
Niewiarowski.
II Cele konkursu:
Rozbudzenie inwencji twórczej oraz kształcenie postaw patriotycznych dzieci.

III Zasady udziału w konkursie:
1. W konkursie biorą udział dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie klas IV-VI).
2. Szkoła, Dom Kultury itp. zgłaszają do konkursu dowolną liczbę dzieci w wieku 10-13 lat
(uczniowie klas IV-VI).
3. Uczestnik konkursu wykonuje pracę indywidualnie, której motywem przewodnim jest
pytanie: Czym jest dla mnie wolność?
4. Praca plastyczna musi być wykonana techniką płaską i mieć format A3.
5. Technika wykonania dowolna (pastele, farby, ołówek itp.).
6. Jeden uczestnik może przesłać jedną pracę.
7. Prace należy podpisać w następujący sposób:
− imię i nazwisko ucznia, klasa,
− nazwa i adres szkoły,
− telefon kontaktowy,
lub
- imię i nazwisko dziecka, wiek,
- nazwa i adres instytucji,
- telefon kontaktowy.
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8. Kryteria oceny prac:
- trafność doboru tematu pracy,
- oryginalność, pomysłowość,
- estetyka wykonania pracy,
- walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
- estetyka pracy.

IV Terminy i warunki zgłoszenia udziału w konkursie
1. Zgłoszeń dokonuje się na załączonej karcie.
2. Prace wraz z dołączoną (nieprzyklejoną do pracy) kartą zgłoszenia należy złożyć
w terminie do 12 kwietnia 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie pok. 26
w godz. 9.00–14.00 lub przesłać na adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul.
Okólna 47a, 62-510 Konin z dopiskiem na kopercie „Konkurs Plastyczny”.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych CKiS w Koninie
(www.ckis.konin.pl) i MODN w Koninie (www.modn.konin.pl) w dniu 15.05.2014 r.
4. Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się 29.05.2014 r. w Centrum WykładowoDydaktycznym PWSZ w Koninie ul. Popiełuszki 4, godz. 12.00.

V Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy konkursu i opiekunowie wyrażając zgodę na udział w konkursie
automatycznie przekazują prawa autorskie związane z wszelkimi wytworami swojej
działalności organizatorom konkursu.
2. Regulamin i wzory zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej MODN
www.modn.konin.pl w zakładce „Konkursy” oraz stronie CKiS www.ckis.konin.pl
3. Organizator konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody dla zwycięzców.
4. Osoby do kontaktu:
MODN w Koninie: Ewa Gryczman – konsultant
CKiS w Koninie: Karolina Waliniak - sekretariat
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Elżbieta Barszcz

Krzysztof Wereszczyński

Dyrektor CKiS w Koninie

Dyrektor MODN w Koninie
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Karta zgłoszenia uczniów na konkurs plastyczny
„Ku wolności”
…………………………………………………..
………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły/instytucji, telefon)
Lp.

Imię
i nazwisko dziecka

Klasa

Imię
i nazwisko opiekuna

Kontakt
z opiekunem
(tel./mail)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpis i pieczęć
dyrektora szkoły/dyrektora instytucji

