Zespół Szkół Społecznych Nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu
w Rzeszowie
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym:

„Boże Narodzenie - święta moich marzeń”
Konkurs odbywa się pod patronatem :
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
oraz Gazety Codziennej „Super Nowości”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla dzieci pięcio- i sześcioletnich z przedszkoli
oraz uczniów klas 0-III szkół podstawowych
rzeszowskich placówek oświatowych

Cele konkursu:





Pielęgnowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia;
Rozwijanie aktywności twórczej dzieci;
Kształtowanie wrażliwości estetycznej;
Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej;

Zasady konkursu:
 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci pięcio- i sześcioletnie z placówek przedszkolnych;
b) dzieci klas 0-III szkół podstawowych;
 Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną
pracę.
 Każda placówka może dostarczyć na konkurs nie więcej niż pięć prac.

Wymagania:
a) prace płaskie - format A4 lub A3;
b) technika: malarstwo (pastele,
wydzieranka;
 Każdą pracę należy opisać wg wzoru:

farby),

collage,

wycinanka,

Imię i nazwisko dziecka
wiek dziecka
nauczyciel prowadzący
adres szkoły
numer telefonu, e-mail

 Prace w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Boże
Narodzenie - święta moich marzeń” należy dostarczyć do sekretariatu
szkoły (organizatora), bądź przesłać pocztą do dnia 9 grudnia 2016 r.,

Adres szkoły (organizatora):
Zespół Szkół Społecznych nr 2
Wyspiańskiego 16a,
35-111 Rzeszów

 Prace uczestników konkursu oceniane będą w dwóch kategoriach:
a) przedszkola (I,II, III miejsce i 3 wyróżnienia)
b) szkoły podstawowe (I, II, III miejsce i 3 wyróżnienia)
 Organizator konkursu ufunduje nagrody rzeczowe dla laureatów
konkursu.
 Opiekunowie uczestników konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz
przez e-mail.
 Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w Zespole Szkół Społecznych
nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Rzeszowie dnia 14 grudnia 2016 r.
o godz. 1000.
 Zgłoszenie prac jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków
Regulaminu.
 Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz z odstąpieniem od praw autorskich.
 Prace niezgodne z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.
 Regulamin konkursu dostępny jest na tablicy – „Informacje” w budynku
szkoły oraz na stronie internetowej: www.spoleczna2.pl
 Dokumentacja fotograficzna z uroczystości wręczenia nagród laureatom
konkursu będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz tablicach
wystawowych.
 Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania i publikacji prac
uczestników w/w konkursu.

Dyrektor Szkoły:
mgr Grażyna Szarama

Organizatorzy:
mgr Małgorzata Bęś
mgr Iwona Wiśniewska
mgr Kinga Rajchel
mgr Magdalena Smagała

