Regulamin konkursu fotograficzno-plastycznego
„Portret mojego pupila”.
Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników zwierząt do wzięcia udziału w szkolnym
konkursie fotograficzno-plastycznym „Portret mojego pupila”. Waszym zadaniem będzie
sfotografowanie swojego zwierzaka (najlepiej w jakiś wesołych okolicznościach) lub
wykonanie jego portretu dowolną techniką plastyczną. Pamiętajcie, że liczy się kreatywność!
Im bardziej pomysłowe zdjęcia, prace plastyczne, tym lepiej! Pochwalcie się swoimi
zwierzakami! Pokażcie, jakie są wyjątkowe!
Cele konkursu:





rozbudzenie kreatywności, twórczości dzieci i młodzieży,
rozwijanie zdolności manualnych oraz wrażliwości artystycznej uczniów,
popularyzacja twórczości fotograficznej i plastycznej wśród uczniów,
kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt wśród młodego pokolenia.

Zasady konkursu:
1.) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII.
2.) Termin składania prac do 16.04.2020r.
3.) Miejsce składania prac plastycznych: szatnia szkoły (w godzinach pracy). Prace
proszę wkładać do specjalnie oznakowanego pudełka.
4.) Wszystkie prace mają być zabezpieczone od ewentualnych zniszczeń (włożone w
koszulkę, folię itp.).
5.) Fotografie bardzo proszę przesyłać na adres e-mail:
konkursportretmojegopupila@onet.pl
6.) Każda praca konkursowa (plastyczna, fotografia) ma być podpisana imieniem,
nazwiskiem ucznia, klasą, do której uczęszcza oraz zatytułowana (np. Mój pies
Brutus).

7.) Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek
kredkami, farbami, wyklejanka, praca z użyciem włóczki, materiałów
kreatywnych, bibuły, sylwetka zwierzaka w formie przestrzennej itp.) lub
fotograficzną.
8.) Przy ocenie prac pod uwagę brane będą: estetyka wykonania, kreatywność,
walory estetyczne, samodzielność wykonania.
9.) W zależności od liczby i rodzaju otrzymanych prac i wieku autorów, organizator
konkursu zastrzega sobie możliwość oceny prac na dwóch poziomach tj. klasy IIII i IV-VIII z podziałem na plastyczne i fotograficzne.
10.) Wszystkie prace konkursowe w momencie ich wpłynięcia stają się własnością
Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnikowi konkursu bardzo zależy na
odzyskaniu swojej pracy, Organizator konkursu dopuszcza taką możliwość jednak
dopiero po rozstrzygnięciu konkursu. Prace będzie można odbierać w świetlicy
szkolnej (w godzinach 7-17) do dnia 25.06.2021r. ( termin nieprzekraczalny).
11.) W konkursie przewidziane są nagrody.
12.) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
Organizator konkursu:
Anna Kubiak

