Regulamin powiatowego konkursu plastycznego
„Górnicze tradycje Ziemi Wodzisławskiej”
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
ul. Gałczyńskiego 1 oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Osiedle 1 Maja 16 A
ogłaszają powiatowy konkurs plastyczny pod nazwą
„Górnicze tradycje Ziemi Wodzisławskiej”
Postanowienia
ogólne

Cele konkursu

Tematyka prac
i kryteria oceny

Warunki
uczestnictwa

•

Nazwa
konkursu:
Wodzisławskiej”

•

Temat tegorocznej edycji: „Kopalnia - miejsce pracy
górnika”

•

Technika i format prac plastycznych – dowolne

•

Pomysłodawca
Kopczyński

•

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Beata
Elsner konsultant PODN. Kontakt tel. 503164949;
mail: belsner@podn.wodzislaw.pl

•

Adresaci konkursu: uczniowie klas 4 – 6 szkół
podstawowych z terenu powiatu wodzisławskiego

•

Termin oddania prac: 20 grudnia 2015 r.

•

Podtrzymanie i kultywowanie wśród uczniów górniczych
tradycji Ziemi Wodzisławskiej

•

Rozwijanie zdolności artystycznych i wrażliwości dzieci

•

Prace powinny nawiązywać do tematu bieżącej edycji
konkursu

•

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę walory
artystyczne, samodzielność wykonania pracy i jej
zgodność z tematem

•

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 4 – 6
szkół podstawowych z terenu powiatu wodzisławskiego

•

Uczestnicy konkursu
kategorie wg klas

•

Ustala się, iż maksymalna liczba prac plastycznych
z jednej szkoły nie może przekroczyć dziesięciu

i

„Górnicze

inicjator

zostaną

tradycje

konkursu:

podzieleni

Ziemi

Marcin

na

trzy

Termin nadesłania
prac i
rozstrzygnięcia
konkursu

Nagrody

•

Na odwrocie pracy plastycznej należy przykleić
wypełnioną przez nauczyciela„Kartę zgłoszenia”
(patrz załącznik)

•

Przesłanie/dostarczenie
do
organizatora
pracy
plastycznej z załączoną Kartą zgłoszenia jest tożsame
ze zgłoszeniem ucznia do udziału w konkursie

•

Przesłania/dostarczenia prac plastycznych dokonuje
nauczyciel

•

Prace uczniów powinny być wykonane samodzielnie
w ramach zajęć lekcyjnych lub innych zajęć szkolnych

•

Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do
20 grudnia 2015 r. na adres:
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Gałczyńskiego 1
44 – 300 Wodzisław Śląski
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

•

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 21 grudnia
2015 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości
dzień po rozstrzygnięciu konkursu na stronie
internetowej PCKU www.cku.wodzislaw.pl oraz PODN
www.podn.wodzislaw.pl

•

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury,
składające się z dwóch nauczycieli Powiatowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz przedstawiciela
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

•

Jury konkursu wybierze 9 najciekawszych prac (po trzy
z każdej kategorii) ustalając miejsca pierwsze, drugie
i trzecie.

•

Nagrody:
Laureaci pierwszych miejsc zostaną zaproszeni wraz ze
swoimi klasami do nieodpłatnego zwiedzania sztolni przy
Powiatowym
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
(w terminie ustalonym z organizatorem konkursu). Ponadto
otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki rzeczowe oraz
będą brać udział w Gali Laureatów Konkursów
organizowanej przez PODN.
Autorzy pozostałych wyróżnionych prac (miejsca 2 i 3
w poszczególnych kategoriach) otrzymają pamiątkowe
dyplomy oraz upominki rzeczowe.

Uwagi końcowe

•

Prace wszystkich uczestników zostaną wystawione
w holu Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego

•

Nauczyciele przygotowujący
otrzymają dyplomy

•

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas
uroczystości zorganizowanej w Powiatowym Centrum
Kształcenia Ustawicznego. O terminie uczestnicy
zostaną poinformowani w stosownym czasie.

•

Koszty
przesyłki
prac
plastycznych
pokrywają
uczestnicy we własnym zakresie, a nadesłane prace nie
podlegają zwrotowi. Wszystkie prace biorące udział
w konkursie pozostaną własnością organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich wykorzystywania w celach
promocyjnych.

uczniów

do

konkursu

Załącznik
Karta zgłoszenia pracy konkursowej
Tytuł pracy

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Numer szkoły, adres i
telefon

Imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego
+ telefon (dla
usprawnienia kontaktu
najlepiej komórkowy)

Kartę zgłoszeniową proszę przykleić na odwrocie pracy ucznia

