Regulamin Miejskiego Konkursu Plastycznego
MOJA PLANETA MARZEŃ

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Małego Księcia w Tarnobrzegu. Konkurs organizowany jest w ramach Innowacji MK 2020/2021
pod hasłem „Mamy oko na klimat! Ziemia-Woda-Powietrze”, które realizuje Zespół do spraw
Innowacji. Patronat honorowy nad Innowacjami MK sprawuje Regionalne Centrum Promocji Obszaru
Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Partnerami Innowacji MK są Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu, TVL Telewizja Lokalna i Radio Leliwa.

2. Cele konkursu:







zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej;
uwrażliwianie na przyrodę;
propagowanie idei proekologicznego stylu życia;
rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka;
rozwijanie zdolności plastycznych;
stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci.

3. Uczestnicy: Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów
klas 1-3 szkół podstawowych z miasta Tarnobrzega.
4. Obowiązywać będą kategorie wiekowe:
 dzieci w wieku przedszkolnym;
 uczniowie z kl. I-III szkół podstawowych.
5. Techniki prac:
 prace płaskie (rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane). W przypadku ograniczeń
związanych z pandemią należy przesłać zdjęcie pracy na adres innowacjemk@wp.pl. Minimalna
rozdzielczość zdjęcia to 300 dpi.
 prace wykonane w dowolnym programie graficznym zapisane w formacie .pdf lub .jpg i przesłać
na adres innowacjemk@wp.pl

Mile widziane eksperymenty artystyczne.

6. Format i ilość prac:
 A4;
 każdy z uczestników może przekazać maksymalnie dwie prace.

7. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy
oraz zawierającą dane:
 imię i nazwisko oraz wiek autora pracy;
 nazwę przedszkola lub szkoły;
 adres e-mail placówki.
8.Terminy:
 dostarczania prac: do 15.01.2021r.;
 wystawy pokonkursowej: od 15.02.2021r. do 12.03.2021r.;
 Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie
przekazana do sekretariatów szkół i przedszkoli oraz umieszczona będzie na stronie internetowej
Organizatora Konkursu.

9.Nagrody:





Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
Gry dydaktyczne dla zwycięzców konkursu, w każdej kategorii wiekowej.
Prezentacja prac na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych mediach.
W przypadku braku zaostrzeń związanych z pandemią wystawa prac w budynku szkoły.

10. Informacje dodatkowe:
 Prace zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały
ocenie Jury.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także wykorzystania
danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat laureatów konkursu!
 Ocenie podlegać będą zgodność z tematem, oryginalność oraz samodzielność wykonania.
 Decyzja Jury jest niepodważalna.
 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
11. Prace z załączoną metryczką należy przesłać na adres organizatora.

Nasz adres:
Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Małego Księcia w Tarnobrzegu
ul. Kochanowskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

