Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego z okazji 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
"Żeby Polska była Wolna ... Zwycięstwo!!!".

1. Celem konkursu jest:
 zainteresowanie uczniów historią Polski,
 rozwijanie postaw patriotycznych,
 budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów,
 rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, wyobraźni i ich wrażliwości
estetycznej.
2. Adresaci konkursu:
Uczniowie elbląskich szkół gimnazjalnych.
3. Temat konkursu:
Tematem konkursu jest przedstawienie postaci Polaków walczących o odzyskanie przez
Polskę niepodległości.
4. Forma prac konkursowych:
 plakat - dowolna technika plastyczna (format A3),
 plakat - grafika komputerowa (dowolny program. Należy dostarczyć płytkę CD oraz
wydruk format A4. Ocenie podlega wydruk.).
5. Uczestnicy konkursu wykonują pracę indywidualnie. W konkursie mogą brać udział prace,
które nie były nigdzie publikowane i nagradzane.
8. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brane:
 zawarcie tematyki,
 estetyka i oryginalność wykonania,
 walory artystyczne.
6. Pracę należy podpisać:
 imieniem i nazwiskiem,
 nazwą i numerem szkoły,
 imieniem i nazwiskiem opiekuna
i dostarczyć do 31 maja 2018 roku do sekretariatu do Gimnazjum nr 6, ul. Rawska 3
w Elblągu. Do pracy należy dołączyć następujące załączniki:

 karta uczestnika niepełnoletniego - zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie
oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka i jego wizerunku, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby konkursu stanowi załącznik nr 1 niniejszego
regulaminu,
 oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy wykonanej w ramach konkursu
- załącznik nr 2.
7. Jury w składzie :
 Tomasz Stężała
 Elżbieta Pisarkiewicz
 Artur Chomicz
 Krzysztof Piotr Sawicki
 Agnieszka Niedźwiecka
będzie oceniało prace w dwóch kategoriach: techniki plastyczne i grafika komputerowa
przyznając od 0 do 10 punktów.
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 8 czerwca 2018r. o godz. 11:00
w siedzibie IPN w Elblągu przy ulicy Mierosławskiego 5, gdzie będzie można obejrzeć
wystawę prac konkursowych.
10. Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora konkursu Agnieszka Niedźwiecka
tel. 697 717 942.

