REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO
„Gazetowy collage”
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
IV 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 dostarczania prac- do 25.11.2016r
Rozstrzygnięcie konkursu- w czasie trwania Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego
„Sztuka cenniejsza niż złoto” – 30.11. 2016r.
Miejsce konkursu:
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
w Dąbrowie Górniczej, ul. Czapińskiego 8
Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności plastycznych,
- rozbudzanie wyobraźni wśród młodych ludzi,
- rozwijanie postaw twórczych,
- prezentacja uzdolnień artystycznych, humanistycznych, dziennikarskich uczniów,
- promowanie talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży
Tematyka konkursu:
Wykorzystując artykuły prasowe lub ich fragmenty, należy stworzyć collage promujący 5 różnych
działów tematycznych szkolnej gazetki.

Uczestnicy:
- uczniowie szkół gimnazjalnych uczestniczący w wykładzie, warsztacie w ramach „Akademii Wiedzy”
organizowanej w V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie
Górniczej oraz inni zainteresowani uczniowie.
Warunki uczestnictwa:
- prace mogą być tworzone indywidualnie lub w zespołach maksymalnie 3-osobowych (trzech
uczniów)
- organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji, ekspozycji prac w materiałach i publikacjach bez
zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych,
- organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego udostępniania nadesłanych prac zainteresowanym
instytucjom,
- nadsyłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
-zwycięzcy i ich opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni po odbiór nagród i
dyplomów

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Serdecznie zapraszamy!!!
Koordynatorzy
mgr Agata Benduska
mgr Anna Adamuszek

KARTA ZGŁOSZENIA
W o j e w ó d z k i K o n k u r s Językowo – Plastyczny
„Gazetowy collage”
IV edycja

imię i nazwisko ucznia (uczniów) i wiek
1. ………………………………………….........................................
2. ……………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………….

dokładna nazwa szkoły:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
adres szkoły
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
tel/fax
.................................................................
e-mail szkoły
................................................................
imię i nazwisko opiekuna
................................................................

