REGULAMIN III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”
DLA DZIECI W WIEKU 5-9 LAT
Z CIECHANOWSKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLIU
Organizator: Szkoła Podstawowa TWP
Termin: 30 października – 06 grudnia 2018 roku
Patronat medialny: CiechanówOnline.pl, Tygodnik Ciechanowski, KRDP Ciechanów

Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•

promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
kontynuowanie i nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi (szkoły i przedszkola na terenie miasta)
rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci
doskonalenie umiejętności wypowiadania się za pomocą rysunku wykonanego technikami malarskimi i rysunkowymi
rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wielu 5 – 9 lat,
rozwijanie umiejętności i kreatywności dzieci
promocja uzdolnionych dzieci
integracja dzieci z ciechanowskich przedszkoli i szkół.

1.
2.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Pluszowego Misia.
W konkursie może wziąć udział każde dziecko w wieku 5 – 9lat uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie
Ciechanowa.
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4 lub A3.
Praca konkursowa powinna być ilustracją tematu konkursu „Mój przyjaciel miś”.
Prace konkursowe maja być wykonane samodzielnie przez dzieci bez użycia szablonów dowolnymi technikami
malarskimi bądź rysunkowymi (farby, kredki, pastele, ołówek, itp.)
Do pracy konkursowej należy dołączyć Zgodę Rodziców na udział w konkursie oraz metryczkę wg wzorów znajdujących
się w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 30 listopada 2018 roku do sekretariatu szkoły (na adres: Szkoła
Podstawowa TWP, ul. Kraszewskiego 8A, 06-400 Ciechanów).
Prace konkursowe będą oceniane przez niezależne jury w kategoriach:5-6 lat oraz 7-9lat.
W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów I, II i III miejsca w obu kategoriach, wyróżnienia oraz 4 Nagrody
Specjalne. Osoby zostaną uhonorowane dyplomami imiennymi.
Każda placówka, która weźmie udział w konkursie otrzyma Dyplom – podziękowanie.
Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki lub drobną słodycz.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi na terenie Szkoły Podstawowej TWP,w dniu 6 grudnia 2018r.
Z nagrodzonych prac konkursowych zostanie przygotowana wystawa, którą będzie można oglądać w Szkole
Podstawowej TWP.
Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Po tym terminie prace
zostaną zniszczone.
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Organizatorzy

