Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Anioły z papieru”
Anioły… Przypominamy sobie o nich, kiedy zbliżają się
Święta Bożego Narodzenia, ale one cały czas są z nami. Spróbuj
wyobrazić sobie swojego Anioła i przedstawić go nam. Jakie ma włosy, skrzydła…? Jak ma
na imię? Chcemy go zobaczyć i pokazać innym podczas naszej świątecznej wystawy. Niech
zapanuje nastrój Świąt Bożego Narodzenia!

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioły z papieru”, zwanego dalej
„konkursem”, są: Małgorzata Strzelec-Matuszkiewicz, Magdalena Hryniewicz-Żebura
oraz Klaudia Gołoś-Robak, nauczycielki świetlicy w Szkole Podstawowej nr 30
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci
w wieku 5-10 lat ze szkół podstawowych z całej Polski. Prace oceniane będą w poszczególnych
kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat.
2. Anioł powinien być wykonany własnoręcznie przez dziecko dowolną techniką wykorzystującą
wszelkiego rodzaju papier. Czekamy na pomysłowe prace w formie przestrzennej (stojące
lub do zawieszenia na ścianie). Nie przyjmujemy prac płaskich. Wysokość anioła jest dowolna.
3. Każda praca powinna być opisana według formularza zamieszczonego w załączniku.
4. Każde dziecko może wykonać tylko jedną indywidualną pracę (nie przyjmujemy prac
zbiorowych).
5. Jeden nauczyciel może zgłosić maksymalnie 4 prace swoich uczniów.
6. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody główne oraz wyróżnienia. Sponsorem nagród
w konkursie jest pracownia rękodzieła „NuuNuu Handmade”.
7. Termin nadsyłania prac określamy na 28.11.2014.
8. Prace należy przysyłać pod adres:
Szkoła Podstawowa NR 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
uL. Nałkowskich 110
20-470 LUBLIN
z dopiskiem: „ANIOŁY Z PAPIERU” - świetlica
9. Przysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.
10. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć wszystkich
nadesłanych prac.
12. Na wystawie, która odbędzie się na terenie szkoły będzie można obejrzeć prace nagrodzone,
oraz najciekawsze nadesłane i zakwalifikowane do wystawy przez jurorów.
13. O wynikach oraz terminie wystawy organizator poinformuje na stronie internetowej
facebook.com, wydarzenie: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ANIOŁY Z PAPIERU”
https://www.facebook.com/events/726535887416406/?fref=ts oraz http://www.sp30.lublin.pl
14. Dodatkowych informacji udzielają:
 Małgorzata Strzelec-Matuszkiewicz, tel. 782-422-602, e-mail malmatusz@gmail.com
 Magdalena Hryniewicz-Żebura, tel. 663-398-844, e-mail magdalenaahryniewicz@wp.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

