WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

„ILUSTRACJE DO GIER I ZABAW MATEMATYCZNYCH”
Kolejny (szesnasty!) raz Szkoła Społeczna w Kraśniku organizuje Wojewódzkie Mistrzostwa
w Tabliczce Mnożenia. Chcemy zaprosić wszystkich uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i
nauczycieli do tej wspaniałej zabawy, jaką dają gry z wykorzystaniem kart matematycznych. Jest to
także okazja , by wykazać się kreatywnością i swoim talentem plastycznym. Przedstawiamy poniżej
regulamin konkursu plastycznego i życzymy Wam wspaniałych pomysłów! Czekamy na Wasze
prace!

REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
- Społeczna Szkoła Podstawowa KTE
- Burmistrz Miasta Kraśnik
CELE KONKURSU:
- zainteresowanie uczniów grami i zabawami matematycznymi i matematyką;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- prezentacja i promocja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży;
-promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu.
ZASADY UCZESTNICTWA:
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych
I kategoria -klasy 1-3
II kategoria klasy 4-6
- każda praca plastyczna ma jednego autora i jednego opiekuna ( nie przyjmujemy prac
zbiorowych)
- prace wykonane są w formacie A3 w dowolnej technice malarskiej( z wyłączeniem pasteli)
- zadaniem uczniów jest ilustracja wybranej dyscypliny sportowej (Z tyłu pracy należy napisać o
jaką dyscyplinę chodzi)
Ważne jest pokazanie przynajmniej dwóch postaci w ruchu.
- nie będą oceniane prace zwinięte w rulon.
- ilość nadesłanych prac max. 10 sztuk z jednej placówki, ( w każdej kategorii)
- prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie) dane autora, wiek, placówka i nauczyciel pod
kierunkiem którego praca została wykonana
Metryczkę z danymi oraz zgodę rodziców prosimy przykleić na odwrocie pracy(patrz załącznik)
Zestaw prac powinien zawierać listę autorów oraz ich opiekunów
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować: Beata Ciastek tel.507-468-718
lub beatc@go2.pl

Termin nadsyłania prac 26 maja 2017
Adres: Społeczna Szkoła Podstawowa
23-204 Kraśnik, ul. Szpitalna 1a
tel.:81 826 15 38 , fax. 81 825 68 64

OCENA PRAC:
Do pracy w komisji konkursowej zaproszeni są wszyscy nauczyciele plastycy, którzy
uprzednio zgłoszą taką chęć (kontakt patrz wyżej)
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
kategoria 1. klasy I – III szkoły podstawowej,
kategoria 2. klasy IV – VI szkoły podstawowej,
Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów oraz mogą być
wykorzystane przez organizatora w celach popularyzacyjnych. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
Uroczysty finał konkursu połączony z otwarciem wystawy nagrodzonych i wyróżnionych
prac odbędzie się podczas Wojewódzkich Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia 10 czerwca 2017
UWAGA!
Nagrody i wyróżnienia można odebrać wyłącznie podczas finału konkursu. Organizatorzy nie
przesyłają ich laureatom.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
UDANYCH POMYSŁÓW!

