Regulamin Konkursu Plastycznego
pt.: „Moje ciekawe miejsce w gminie Lubiewo”
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lubiewo
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
3. Celem konkursu jest:
•
•

kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody ojczystej,
poznawanie ciekawych miejsc związanych z miejscem zamieszkania np. zabytków, pomników
przyrody, ciekawostek krajobrazowych, architektonicznych czy infrastrukturalnych

4. Tematyka pracy konkursowej:
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje ciekawe miejsce w gminie Lubiewo”
polegającej na przedstawieniu miejsca, które budzi największą sympatię i sprawia, że staje się ono
wyjątkowym miejscem na ziemi (przyroda, architektura, walory turystyczne i krajobrazowe, ludzie,
ciekawe miejsca itp.)
5. Technika wykonania pracy konkursowej : “Moje ciekawe miejsce w gminie Lubiewo”
•
•
•

praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4,
dowolna technika plastyczna, forma płaska,
praca powinna być wykonana samodzielnie.

6. Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę:
•
•
•

tytuł konkursowej pracy plastycznej,
imię, nazwisko, wiek autora,
adres mailowy i telefon do rodzica/opiekuna.

7. Prace należy składać w siedzibie Referatu Oświaty i Spraw Społecznych,
ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo w terminie do 22 sierpnia 2020 r. z dopiskiem
Konkurs Plastyczny pt.: „Moje ciekawe miejsce w gminie Lubiewo”
8. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
9. Kryteria oceny :
•
•
•
•

pomysłowość w ujęciu tematu,
walory estetyczne i artystyczne,
samodzielność wykonania pracy,
zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu.

10. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I : dzieci w wieku 5 - 6 lat,
Kategoria II : dzieci w wieku 7 - 8 lat.
Kategoria III : dzieci w wieku 9 - 10lat.
Kategoria IV : dzieci w wieku 11 - 12 lat.

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody oraz 1 wyróżnienie.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.lubiewo.pl do 30 sierpnia br.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w UG w Lubiewie.
11. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Zachęcamy Was, uczniów do plastycznego przedstawienia najbliższej okolicy bądź regionu
w którym mieszkacie i uczycie się. Proponujemy dokładnie zastanowić się i rozejrzeć, które
miejsca w Waszej okolicy są Wam najbardziej bliskie i dlaczego? Jakie miejsca chcielibyście
pokazać dzieciom z innych regionów Polski? Czy mieszkacie nad morzem? W górach? Nad
rzeką? Blisko lasu? W mieście czy na wsi ? Polska, nasza ojczyzna jest bardzo piękna i
zróżnicowana pod względem geograficznym, również w wielu miejscowościach możemy spotkać
ciekawą architekturę tę najnowszą lub zabytkową. Zachęcamy do przedstawienia waszych
spostrzeżeń w formie grafik, kolaży, rysunków i obrazów malarskich.

