Miejski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin
tel. (48) 726 324 530, tel./fax (63) 243 33 52
www.modn.konin.pl, e-mail: sekretariat@modn.konin.pl

____________________________________________________________________________________

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONIŃSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla uczniów klas gimnazjalnych
w szkołach miasta Konina
I Cele konkursu:
 Zachęcanie uczestników do postaw twórczych i kreatywnych.
 Promocja utalentowanych uczniów klas gimnazjalnych szkół podstawowych
Konina.
 Doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce.
II Warunki uczestnictwa
1. Podstawą udziału w konkursie jest zgłoszenie uczniów (max. trzech uczniów)
e-mailem na adres iwonapawlaczyk@op.pl do 31 stycznia 2018 roku.
3. Prace konkursowe uczniowie wykonują z materiałów własnych (arkusz kartki
technicznej format A3 oraz inne środki plastyczne). Zabroniony jest udział osób
trzecich (nauczyciel, rodzic).
4. Przy ocenie wykonanych prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 spełnienie założeń ideowych konkursu,
 jakość walorów estetycznych i artystycznych,


pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy.

III Przebieg konkursu
5. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 w Koninie przy ul. Wyszyńskiego 44
w Koninie.
6. Z tematem konkursu uczniowie zapoznają się na miejscu, czas na wykonanie pracy
plastycznej - 90 minut (technika wykonania prac dowolna).
7. Planowany termin konkursu 9 lutego 2018 roku. Ewentualna zmiana terminu konkursu
będzie podana e-mailem na adres szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej
MODN w Koninie.
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie
danych osobowych w bazie danych organizatora.
9. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy.
10. Jury powołane przez organizatora dokona podziału nagród. Uroczyste wręczenie
nagród odbędzie się podczas Forum Oświatowego w 2018 roku.
11. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega
sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania.
Iwona Pawlaczyk
doradca metodyczny
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POWIATOWY KONIŃSKI KONKURS PLASTYCZNY
dla uczniów klas gimnazjalnych
w szkołach miasta Konina
ZGŁOSZENIE

Nazwa i adres szkoły, telefon
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Imiona i nazwiska uczniów
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Imię i nazwisko oraz adres kontaktowy(e-mail) opiekuna uczniów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis dyrektora szkoły

