REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH
I SIÓDMYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ
V edycja
Organizator:
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 37-58, fax. 32 262 27 67,
e-mail: kontakt@liceumzamoyski.pl

Termin zgłoszenia, nadesłania prac:
08.12. 11. 2017 r.
Termin rozstrzygnięcia:
15. 12. 2017 r.
Miejsce konkursu:
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
w Dąbrowie Górniczej, ul. Czapińskiego 8
Cele konkursu:
- promowanie czytelnictwa
- rozwijanie zdolności plastycznych,
- rozbudzanie wyobraźni wśród młodych ludzi,
- rozwijanie postaw twórczych,
- prezentacja uzdolnień artystycznych, humanistycznych uczniów,
- promowanie talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży
Uczestnicy:
- uczniowie klas gimnazjalnych oraz siódmych klas szkoły podstawowej

Warunki uczestnictwa:
- uczniowie opracowują plakat, graf, mapę myśli- zawierającą najważniejsze zagadnienia zawarte w II cz.
„Dziadów” A. Mickiewicza; praca ma jednocześnie zachęcać do przeczytania utworu (ma być jego twórczo
pojętą reklamą),
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice, w dowolnym formacie,
- jury oceniać będzie m. in. zawartość merytoryczną, grafikę, estetykę, poprawność językową, pomysłowość,
- termin zgłoszenia i oddania prac do 08. 12. 2017 r. ( oddanie prac - plakatu z przyklejoną na odwrocie kartą
zgłoszenia do sekretariatu szkoły ),
- liczba zgłoszonych uczniów z danej placówki nie może przekroczyć 3 osób ( maksymalnie
3 karty zgłoszenia),
- nie przyjmujemy prac zbiorowych,
- organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji, ekspozycji prac
i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych,

w

materiałach

- organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego udostępniania nadesłanych prac zainteresowanym
instytucjom,
- ogłoszenie wyników nastąpi 15. 12. 2017 r. w trakcie finału konkursu „Sztuka cenniejsza niż złoto”
(szczegółowe informacje prześlemy laureatom konkursu na podany adres e- mail),
- nadsyłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Serdecznie zapraszamy!!!
Koordynatorzy
mgr Agata Benduska
mgr Anna Adamuszek

