FRYDERYK CHOPIN
W OCZACH DZIECI
Sochaczew 2017

Regulamin konkursu plastycznego dla klas 1-3
Szkoły Podstawowej

Fryderyk Chopin w oczach dzieci
CELE KONKURSU:
1. Przybliżenie sylwetki Fryderyka Chopina.
2. Rozwijanie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina.
3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi
artystycznej.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka.
Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z
życiem i twórczością kompozytora.
5.

•

UCZESTNICY KONKURSU:
- konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej,
którzy wykonają pracę konkursową indywidualnie.

•

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół, ul. Fryderyka Chopina 99, 96-500 Sochaczew
tel. 46 863 37 77

•

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1.Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną,
2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
3. Każda ze szkół może nadesłać do 6 prac z każdej kategorii wiekowej,
wyłonionych z konkursu na etapie szkolnym.

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą:
a) imię i nazwisko;
b) klasa;
c) adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy szkoły;
d) imię i nazwisko opiekuna;
5. Termin składania prac 27 stycznia 2017 r.
6. Prace prosimy nadsyłać na adres:
Zespół Szkół
ul. Fryderyka Chopina 99
96-500 Sochaczew
Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY dla klas 1-3
7. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
•

Klasy 1- Pocztówka z Żelazowej Woli, format pracy A4 (do 6 prac)

•

Klasy 2- Portret Fryderyka Chopina, format pracy A3 (do 6 prac)

•

Klasy 3- Inspiracje muzyką Fryderyka Chopina, format pracy A3 (do 6
prac)

8. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do celów edukacyjnych i
naukowych oraz ich publikacji.
10. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sochaczewie,
laureaci zostaną wyłonieni przez Jury powołane przez organizatora. Autorzy zwycięskich prac
i ich opiekunowie o przyznanej w konkursie nagrodzie zostaną powiadomieni telefonicznie
(mailowo)
OCENA PRAC I NAGRODY:
1. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
•

Klasy 1

•

Klasy 2

•

Klasy 3

2. Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora.
3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów
pamiątkowych oraz podziękowań dla opiekunów odbędzie się 10 marca 2017 r. o godz.
11.00. w Zespole Szkół ul . Fryderyka Chopina 99 w Sochaczewie.

Serdecznie zapraszamy do udziału

