
Konkurs	  Plastyczny	  

” Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?” 

Regulamin	  konkursu.	  

Konkurs	  organizowany	  jest	  w	  Zespole	  Szkół	  Chemicznych	  w	  Bydgoszczy	  przy	  ul.	  Łukasiewicza	  3.	  
W	  konkursie	  mogą	  brać	  udział	  uczniowie	  Przedszkoli,	  Szkół	  Podstawowych	  oraz	  Gimnazjów	  	  	  
	   z	   województwa	   kujawsko-‐pomorskiego	   i	   miasta	   Bydgoszczy.	   Uczestnicy	   konkursu	   przesyłają	   pracę	   na	  
adres	  Organizatora	  lub	  dostarczają	  do	  sekretariatu	  w	  Zespole	  Szkół	  Chemicznych.	  	  

Cele	  konkursu:	  

1. Rozwijanie	  aktywności	  twórczej	  dzieci.	  

2. Kształtowanie	  wrażliwości	  estetycznej	  i	  artystycznej	  poprzez	  różnorodne	  formy	  plastyczne.	  

3. Uwrażliwianie	  dzieci	  na	  otaczającą	  przyrodę	  oraz	  potrzebę	  jej	  ochrony.	  

4. Propagowanie	  postawy	  proekologicznej	  i	  prospołecznej.	  

Założenia	  organizacyjne:	  

1. Konkurs	  przeznaczony	  jest	  dla	  dzieci	  w	  wieku	  od	  5	  do	  15	  lat.	  

2. Każdy	  uczestnik	  może	  zgłosić	  do	  konkursu	  jedną	  pracę.	  

3. Praca	  powinna	  być	  podpisana	  imieniem	  i	  nazwiskiem	  autora	  (wraz	  z	  wiekiem),	  nazwą	  placówki	  do	  
której	  uczęszcza	  	  oraz	  danymi	  opiekuna.	  

4. Praca	  powinna	  być	  wykonana	  w	  formacie	  A3	  lub	  A4	  techniką	  dowolną:	  rysunek	  kredkami,	  
pastelami	  lub	  technikami	  malarskimi,	  collage,	  wyklejanki,	  makiety	  itp.	  

5. Udział	  w	  konkursie	  udziela	  Organizatorowi	  prawa	  do	  publicznej	  prezentacji	  zgłoszonej	  pracy.	  	  

Warunki	  konkursu:	  

1. Konkurs	  podzielono	  na	  kategorie	  wiekowe:	  przedszkola,	  szkoły	  podstawowe	  oraz	  gimnazja.	  

2. Ostateczny	  termin	  dostarczenia	  prac	  upływa	  11	  czerwca	  2018	  r.	  

3. Prace	  dostarczone	  po	  terminie	  lub	  niezgodne	  z	  tematem	  nie	  będą	  ocenianie.	  

Zasady	  oceniania	  prac:	  

1. O	  wyłonieniu	  zwycięzcy	  decyduje	  powołana	  przez	  Organizatora	  Komisja	  Konkursowa.	  

2. Decyzja	  Komisji	  jest	  ostateczna	  i	  nieodwołalna.	  



3. Ogłoszenie	  wyników	  nastąpi	  po	  15	  czerwca	  2018r.	  na	  stronie	  internetowej	  Organizatora	  konkursu.	  
O	  miejscu	   i	   dacie	   wręczenia	   nagród	   zwycięzcy	   zostaną	   poinformowani	   przez	   Organizatora,	   nie	  
później	  niż	  do	  dnia	  20	  czerwca	  2018r.	  	  

4. Zdobywcy	  pierwszego	  miejsca	  (	  w	  każdej	  z	  kategorii	  wiekowej)	  otrzymają	  nagrody	  rzeczowe.	  	  

Dane	  kontaktowe:	  

Zespół	  Szkół	  Chemicznych	  im.	  Ignacego	  Łukasiewicza	  w	  Bydgoszczy	  
ul.	  Łukasiewicza	  3;	  85-‐821	  Bydgoszcz	  
email:	  zsch_bydgoszcz@poczta.onet.pl	  

Barbara	  Niewiadomska	  602-‐513-‐008


