ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
KONKURS PLASTYCZNY „ MÓJ PLUSZOWY MIŚ”

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Pluszowego Misia serdecznie
zapraszamy uczniów klas zerowych oraz klas 0-3 do udziału w konkursie plastycznym „Mój
pluszowy miś”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. O terminie wręczenia nagród
poinformujemy po rozstrzygnięciu konkursu. Organizatorem konkursu są wychowawcy grupy
0 B – Dorota Zięcina i Małgorzata Starosz.
Celem konkursu jest rozwijanie plastycznej ekspresji dziecięcej, zainteresowanie
dzieci literaturą związaną z postacią Misia, oraz kształcenie umiejętności wypowiadania się
różnymi

technikami

będzie: samodzielność

plastycznymi.

Przy

ocenie

wykonani, pomysłowość, stopień

prac

najwyżej

trudności

wykonania. Pracę należy złożyć do 22.11.2017 roku u organizatorów.

punktowana

techniki, staranność

Regulamin konkursu plastycznego „ Mój Pluszowy Miś”
1. Regulamin konkursu dostępny jest w sekretariacie szkoły, u organizatorów (Dorota
Zięcina, Małgorzata Starosz) oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do klas 0-3.
3. Prace powinny być wykonane w formacie A-4, kartka z bloku technicznego.
4. Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek, wyklejanka, lub
inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację prac na wystawie.
5. Każda praca musi być opisana metryczką - z przodu - imię i nazwisko dziecka. Z tyłu- imię
i nazwisko, wiek, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego .
6. Prace wykonane i opisane zgodnie z regulaminem należy składać do 22.XI.2017 roku.
Prace prosimy dostarczyć do organizatorek (wychowawcy grupy 0B, klasa nr 2).
7. Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę Nie przyjmujemy prac wykonanych
zbiorowo.
8. Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez organizatora konkursu.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 listopada na plakatach przy wystawie prac dzieci
oraz na stronie internetowej szkoły.
10. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani po zebraniu Komisji.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczenia na wystawie
wybranych prac.
12. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu
oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników
Konkursu, do prezentacji zdjęć, notatek w mediach oraz na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy: Małgorzata Starosz, Dorota Zięcina.

