SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 W
KRAKOWIE
im. Marii Konopnickiej
zaprasza do udziału
w
MAŁOPOLSKIM KONKURSIE
NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ
Co było pierwsze, jajko czy kura?

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ
„CO BYŁO PIERWSZE, JAJKO CZY KURA? „

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych , z terenu województwa
małopolskiego.
2. Cele konkursu:
-przybliżenie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,
-rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej.
3. Organizatorem konkursu jest Świetlica „Wyspa Dzieci” przy Szkole Podstawowej nr
27 w Krakowie.
4. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę, w dowolnej technice trójwymiarowej.
Warunkiem

dopuszczenia

pracy

do

wzięcia

udziału

w

konkursie

jest:

- nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres w wyznaczonym terminie,
-

odpowiednie

podpisanie

pracy

-

zgodnie

ze

wzorem

podanym

niżej,

- dostarczenie wraz z pracą zgody rodzica/prawnego opiekuna (według wzoru podanego
poniżej).
5. Termin nadsyłania prac upływa 02.04.19. O zachowaniu terminu decyduje DATA
STEMPLA POCZTOWEGO.
Adres do wysyłki: Szkoła Podstawowa nr 27 i m. Marii Konopnickiej, Podedworze 16, 30686 Kraków
6.Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:
- I kategoria - uczestnicy w wieku od 6 do 10 lat
- II kategoria - uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat
7.Kryteria oceny prac:
-estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,
-inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,
-samodzielne wykonanie.

8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie:
http://sp27.edu.pl/ w kwietniu 2019 roku.
9. Nagrody.
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za trzy pierwsze miejsca. Dyplom
wraz z nagrodą zostaną przesłane pocztą na adres szkoły podany w formularzu.

Uwaga!
Nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Poprzez
podanie danych osobowych uczestnik oraz jego opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie
danych podczas ogłoszenia wyników konkursu. Nadesłane prace pozostają własnością
Organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.

JAK PRAWIDŁOWO PODPISAĆ PRACĘ KONKURSOWĄ
1. Imię
2. Nazwisko
3. Wiek
4. Nazwa i adres szkoły
5. Opiekun
ZGODA RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

