
REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Świat mozaiki”

pt.„Przyroda wokół nas”

1. Organizatorem konkursu jest : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana 
Kochanowskiego, ul. Szymanowskiego 19 , 47- 206 Kędzierzyn- Koźle,                             
tel. 77 482 32 17.
2. Cele konkursu:
 wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów
  uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody naszego regionu
 rozwijanie zainteresowań plastycznych, wrażliwości estetycznej                        i 
aktywności twórczej dzieci i młodzieży; 
  umożliwienie młodzieży uzdolnionej plastycznie zaprezentowania swoich 
umiejętności i ich konfrontacji z rówieśnikami;  
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej i klas 2-3 
publicznych gimnazjum.
4. Zasady uczestnictwa:

 zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy zgodnej z tematem konkursu: „Przyroda  
wokół nas”.
 prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi              
i niepublikowanymi. 
 prace powinny być wykonane techniką mozaiki przy wykorzystaniu  materiałów suchych (bez 
użycia plasteliny i świeżych roślin). 
 tematyka prac dotyczy fauny i fory otaczającej nas przyrody
 format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
 praca powinna być na odwrocie opatrzona danymi autora: szkoła do której uczęszcza uczeń, 
imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna
 nadesłane prace nie będą zwracane.
 do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu

5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
 zgodność pracy z tematem konkursu 
 estetyka wykonania pracy
  walory artystyczne 
 samodzielność wykonania pracy

6. Prace konkursowe będą oceniane według grup wiekowych:
 I grupa wiekowa uczniowie klas szkoły podstawowej 4-6
 II grupa wiekowa uczniowie klas 7 klas podstawowej oraz 2-3 klas gimnazjum

7. Termin nadsyłania prac upływa 17 listopada 2018 r.



8. Miejsce doręczenie prac:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

im. Jana Kochanowskiego
ul. Szymanowskiego 19 ,       
47- 206 Kędzierzyn- Koźle, 

tel. 77 482 32 17
dopisek : KONKURS- Świat mozaiki.

9. Prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora.

10. Postanowienia końcowe:

 nadesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na 
stronie internetowej szkoły organizatora,

 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych
w celach promocyjnych i edukacyjnych,

 organizator zastrzega sobie zmiany powyższego regulaminu,

 o zmianach osoby zainteresowane zostaną poinformowane,

11. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród szkoły zwycięzców zostaną 
poinformowane mailowo.

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udzieli organizator Honorata Czech – Kulla    e-
mail: ataczech@o2.pl, tel. 692930681.

Honorata Czech- Kulla 

nauczyciel plastyki
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