
 MIĘDZYSZKOLNY  RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY:
                           „ WIELKANOCNA CEPELIA” 

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest  kultywowanie  tradycji  ludowych  i  pobudzanie  inwencji
twórczej  dzieci,  a  także  przekazywanie  umiejętności  rękodzielniczych  młodemu
pokoleniu. Istotą konkursu jest ocalanie od zapomnienia typowych form twórczości
ludowej związanych z okresem Wielkanocnym  oraz łączenie ich z pomysłowością
młodego pokolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów  szkół podstawowych i gimnazjum z gminy 
Wisznia Mała. Uczniowie mogą wykonać pracę we współpracy z rodziną : rodzicami, 
dziadkami, rodzeństwem oraz innymi członkami rodziny. 

2. Każdy uczestnik może oddać do konkursu wyłącznie 1 pracę:
- element powiązany ze świętami wielkanocnymi tj.: pisankę, baranek, kurczątko, 
kurkę, zajączek, wycinanka ludowa ,stroik, palma, kartka oraz dowolna ozdoba 
wielkanocnego stołu.
3. Technika wykonania prac – dowolna, nawiązująca do form twórczości ludowej.

4. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa,
wiek autora, szkoła, imię i nazwisko opiekuna oraz oświadczenie prawnych 
opiekunów dziecka na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka  oraz jego wizerunku na potrzeby organizatora konkursu / wzór  do pobrania 
na stronie szkoły/

5. Nauczycieli prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wyłonienie  
maksymalnie 10  prac na placówkę. 
Chęć oddania większej liczby prac powinna być  ustalona z Organizatorem.

6. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu 
oraz zostaną wykorzystane podczas świątecznego kiermaszu wielkanocnych prac.

PRZEBIEG KONKURSU:       

1. Prace należy złożyć lub przesłać na adres organizatora : Szkoła Podstawowa  im 
Jadwigi Śląskiej  w Krynicznie,  ul. Szkolna 6 do dnia 05 kwietnia 2019 r.   

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 klasy 0 – III 
 klasy IV – VI
 VII- VIII oraz  gimnazjum

3. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora a  wyniki konkursu zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krynicznie dnia 
24 kwietnia 2019 wraz z podaniem terminu wręczenia nagród i wyróżnień.



4. Komisja będzie oceniała:
- oryginalność i pomysłowość 
- wykorzystanie elementów naturalnych
- wartość artystyczną
- nawiązanie do tradycji ludowej
-  estetykę wykonania

5. Wyróżnione  prace zostaną nagrodzone (dyplomy, upominki).

6.  Prace plastyczne można będzie obejrzeć podczas przedświątecznej wystawy w 
Szkole Podstawowej w Krynicznie  od 15 do 19 kwietnia 2019r.

DODATKOWE INFORMACJE

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
statutowych SP Kryniczno, związanych z organizacją konkursu, wyrażają także 
zgodę na publikację prac oraz wizerunku na stronach internetowych i w prasie 
(promocja i reklama).

Informacji dodatkowych udziela : Małgorzata Kuźniak- koordynator konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy kreatywnej rodzinnej zabawy  i sukcesów w 
konkursie.

POWODZENIA!!! ? � yczymy kreatywnej zabawy !!!!Ż


