REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POCZTÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ”.

ORGANIZATOR:
- Wójt Gminy Siemiatycze,
- Gminna Biblioteka Publiczna.

CELE KONKURSU:
- uczczenie 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
- zainteresowanie tematyką historyczną, a w szczególności
niepodległościową,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień plastycznych.

UCZESTNICY:
Konkurs organizowany jest dla uczniów ze szkół z tereny gminy Siemiatycze
(ze szkół podstawowych w: Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie, gimnazjum), w 3
kategoriach wiekowych:
- 1-sza kategoria: klasy I – III SP,
- 2-ga kategoria: klasy IV – VI SP,
- 3-cia kategoria: klasy VII – VIII SP, oraz gimnazjum.

TEMATYKA I FORMA PRAC:
1. Tematyka prac musi być ściśle związana z ideą konkursu, tj.
zaprojektowaniem pocztówki upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości .
2. Prace biorące udział w konkursie muszą być autorskimi – własnymi,
niepublikowanymi wcześniej, oraz nie przedstawianymi w innych konkursach.
3. Każdy uczestnik może złożyć po jednej pracy.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (ołówek, kredka, farby
plakatowe, akwarela, pastele, collage itp).
5. Format prac – A4 (zwykła kartka, brystol, blok techniczny).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Prace należy składać w sekretariacie swojej szkoły, do dn. 7 listopada 2018
r. (włącznie).
2. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną co najmniej 3 prace.
Organizatorzy przewidują wyróżnienia dla wybranych pozostałych prac.
3. Lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.gminasiemiatycze.pl, w dniach 8 - 9 listopada 2018 r.
4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 11 listopada (niedziela) w
świetlicy w Kłopotach Bańkach, po uroczystościach gminnych upamiętniających 100-

lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się na przy obeliskach
na cmentarzu parafialnym w Kłopotach Stanisławach.
5. Każdy uczestnik konkursu wraz z pracą musi złożyć oświadczenie
podpisane przez rodzica, wyrażające zgodę na udział w konkursie, oraz na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów konkursu.
6. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na
Organizatorów.
7. Prace oceni komisja powołana przez Organizatorów. Kryteria oceny:
oryginalność przedstawienia hasła konkursu, wartość plastyczna (gama
kolorystyczna, kompozycja), czytelność przekazu, pomysłowość i inwencja własna.
8. Wszystkie prace muszą być podpisane (z tyłu, wg wzoru: imię, nazwisko,
szkoła, wiek).
9. Zgłoszenie do konkursu jest akceptacją regulaminu.

