KONKURS PLASTYCZNY
„Słońce – nasza gwiazda”
REGULAMIN
1. Cele konkursu:
- popularyzowanie tematyki związanej z sylwetką i osiągnięciami Mikołaja Kopernika
- rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży
- integracja środowiska lokalnego
2. Adresaci konkursu:
Wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych w Wałbrzychu oraz uczniowie
SZ Nr 3 w Wałbrzychu.
Konkurs będzie prowadzony w następujących kategoriach:
- dzieci przedszkolne,
- uczniowie szkoły podstawowej – klasy 1-8
- uczniowie III klasy gimnazjum ZS Nr 3
- uczniowie liceum ZS Nr 3
3. Forma konkursu:
- prace plastyczne wykonane techniką dowolną;
- format prac A3 lub A4;
- tematyka prac: temat przewodni tegorocznych Kopernikaliów to Słońce, dlatego wymogiem
konkursu jest zawarcie w pracy motywu Słońca (tzn. miejsce Słońca w Układzie Planetarnym,
rola lub wpływ słońca na życie na Ziemi)
4. Ocena prac:
Komisja przy ocenie prac bierze pod uwagę:
- zgodność pracy z treścią tematu
- samodzielność wykonania
- oryginalność interpretacji
- wartość artystyczną
- estetykę wykonania
Uprzejmie prosimy opiekunów o wcześniejsze sprawdzenie zgłaszanych prac pod kątem
wymagań konkursowych.

Prace konkursowe wraz z imienną listą uczestników, opatrzoną pieczątką placówki należy
przesłać lub dostarczyć osobiście na adres organizatora Konkursu do dnia 19 października
2018 r. do godziny 15.00. Każda praca powinna być opisana i zawierać następujące dane:
imię i nazwisko wykonawcy, kategoria wiekowa wykonawcy, nazwisko i imię opiekuna,
nazwa placówki.
Każda placówka może zgłosić do konkursu następującą liczbę prac w danej kategorii
wiekowej:
- dzieci przedszkolne: maksymalnie 5 prac w każdej kategorii wiekowej
- uczniowie szkoły podstawowej: maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do
zorganizowania wystawy prac nadesłanych na Konkurs.

Dane adresowe i kontaktowe:
ZS Nr 3 w Wałbrzychu
ul. dr. Jordana 4
58- 305 Wałbrzych

tel. 074-842-42-63

sekretariat@3lo.walbrzych.pl

Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy, które wręczone zostaną
w siedzibie organizatora podczas uroczystego podsumowania tegorocznych Kopernikaliów
dnia 26 października 2018 roku o godz.11.00.

