SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO — WYCHOWAWCZY
IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
KĘBŁO 7, 24 — 160 Wąwolnica,
tel/fax 081 8825011
mail: keblo@top.lublin.pl

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„NASI MNIEJSI BRACIA - zwierzęta wśród ludzi”
organizowany
przez

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Św. Franciszka z Asyżu
w Kęble

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„NASI MNIEJSI BRACIA - zwierzęta wśród ludzi”.
Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble.

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:
1. Rozbudzanie świadomości dzieci i młodzieży na temat godnego traktowania zwierząt - „Zwierzę jako istota
żyjąca, zdolna do odczuwania, cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.” (art. 1 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt).
2. Kształtowanie postaw ekologicznych.
3. Wzbudzenie zainteresowania i zaangażowania dzieci i młodzieży w działania sprzyjające ochronie zwierząt,
zarówno dzikich, jak i domowych.
4. Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz aktywności twórczej.
I. Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek
oświatowo – wychowawczych oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych województwa
lubelskiego.
II. Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych:
I. 9-12 lat
II. 13-16 lat
III. Powyżej 16 lat
III. Warunki uczestnictwa:
 Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie.
 Nie przyjmujemy prac grupowych oraz w formie przestrzennej.
 Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac.
 Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę plastyczną.
 Prace powinny być estetycznie wykonane i opatrzone metryczką z danymi autora.
 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

IV. Technika i forma prac:
Technika : malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, oprócz technik przestrzennych.
Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A-4 i nie większy niż A-3.
V. Na odwrocie pracy plastycznej należy umieścić kartę informacyjną (metryczkę) zawierającą: imię i nazwisko
autora pracy, wiek, nazwę i adres placówki oraz numer telefonu, imię i nazwisko instruktora, pod którego
kierunkiem pracę wykonano.
VI. Kryteria oceny prac:
 Estetyka wykonania prac, oryginalność i zaangażowanie.
 Zgodność z tematem konkursu.
 Samodzielność wykonania prac.
VII. Terminarz:
 Nadsyłanie prac do 26 maja 2017 roku (nie decyduje data stempla pocztowego).
 Ogłoszenie wyników do 10 czerwca 2017 roku.
VIII. Prace należy składać osobiście lub przesłać do dnia 26 maja 2017 r. na adres :
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble
Kębło 7
24 – 160 Wąwolnica
(z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY )
IX. Uwagi końcowe:
- wszystkie prace plastyczne biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą
na własność organizatora,
- przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień oraz dyplomów,
- dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu,
- uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez organizatora (zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. z późn. zm.),
- organizator uzyskuje prawa do wykorzystania nadesłanych prac do ich ekspozycji
na wystawach oraz nieodpłatnej publikacji na stronie internetowej Ośrodka.
Wyniki konkursów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka www.soswkeblo.pl,
dodatkowo laureaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną.
Wszelkie pytania odnośnie konkursów prosimy kierować do:
p. Agaty Grzelak tel. 501 194 050 lub p. Renaty Kruk tel. 605 681 708

