Konkurs plastyczny
„MÓJ POLSKI BOHATER
OLIMPIJSKI W 100 LECIE
POLSKIEGO OLIMPIZMU’’.

W tym roku obchodzimy 100 lecie Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, jego rozwój w wolnej Polsce,
spektakularne sukcesy naszych sportowców w różnych
dyscyplinach sportowych. Uczniowie mają możliwość
poprzez prace plastyczne wyrażenia swoich odczuć
dotyczących sportu olimpijskiego, jego idei i zasad fair
play.
Zachęcamy do udziału w konkursie.

Termin szkolny: 7.03.2019
Prace zbiera: M. Ozga

Regulamin konkursu plastycznego
" Mój polski bohater olimpijski w 100-lecie polskiego olimpizmu”
I.

Cel:

Wyrażenie swoich odczuć dotyczących idei Igrzysk Olimpijskich, idei Olimpiad Specjalny, ruchu
paraolimpijskiego, wydarzeń sportowych, zasad fair play poprzez prace plastyczne.
II.

Uczestnicy

1. I grupa (klasy 0-III)
2. II grupa (klasy IV-V)
3. III grupa (klasy VI-VII)
4. IV grupa (klasy III gimnazjalne i IV etap edukacyjny (klasy I-III)

III.

Tematyka prac

IV.

I grupa (klasy 0-III) – „Igrzyska Olimpijskie w oczach dziecka”.

V.

II grupa (klasy IV-V) – „Sukcesy polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich na przełomie 100 - lecia”.

VI.

III grupa (klasy VI-VII) – „Postawa fair play w polskim sporcie olimpijskim”.

VII.

IV grupa (klasy III gimnazjalne i IV etap edukacyjny (klasy I-III) – „Pokonywanie barier w sporcie”.

VIII.

Wymagania techniczne

1. Technika wykonania prac: dowolna; prace odręczne.
2. Materiały: dowolne (farby, kredki, ołówek, wydzieranka, wyklejanka, tusz)
3. Format papieru:
I etap edukacyjny – maksymalnie A4
II etap edukacyjny, klasy IV – V - maksymalnie A3
II etap edukacyjny, klasy VI-VII - maksymalnie A2
III i IV etap edukacyjny, - maksymalnie A2

IX.

Zasady udziału w konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie warszawskich szkól.
2. Szkoła zgłasza do Konkursu maksymalnie po 12 prace z każdej grupy (patrz pkt. II niniejszego regulaminu).
3. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać szkoła, wyłącznie na określonym formularzu zgłoszeniowym (zał. 1).

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć razem z pracą plastyczną.
4. Autorem pracy plastycznej może być tylko jedna osoba.
5. Praca konkursowa musi być wykonana osobiście przez zgłoszonego uczestnika.
6. Każda praca musi być opisana na rewersie: imię i nazwisko ucznia, grupa/klasa, pełna nazwa szkoły,
tematyka pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zgłaszającego udział ucznia.
7. Uczestnicy nie mogą naruszać żadnych praw „stron trzecich”, a w szczególności praw autorskich.
8. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu pracy plastycznej, która była wcześniej zgłoszona do innego
konkursu.

X.

Termin

1. Konkurs rozpoczyna się w 11 lutego 2019.
2. Wyłonione prace plastyczne w etapie szkolnym należy dostarczyć do 11 marca 2019, do godz. 16.00, do
WCIES z dopiskiem Konkurs Plastyczny " Mój polski bohater olimpijski w 100-lecie polskiego olimpizmu”.
Prace składamy w pokoju doradców metodycznych.
3. Nauczyciele - opiekunowie zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii zostaną powiadomieni emailem lub telefonicznie o dacie i miejscu ogłoszenia wyników i rozdaniu nagród.

XI.

Wyłonienie zwycięzców

1. Jury Konkursu powołuje Dyrektor WCIES z pośród doradców metodycznych WCIES.
2. Jury Konkursu wskaże 3 najlepsze prace z każdej grupy konkursowej.
3. Prace plastyczne będą oceniane za: spójność z tematem Konkursu, wrażenia estetyczne, zastosowanie
ciekawych technik plastycznych.
4. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
5. Jury sporządzi protokół zawierający wyniki konkursu.

XII.

Nagrody

1. Autorzy trzech najlepszych prac plastycznych z każdej grupy uczestników otrzymują dyplomy i atrakcyjne
nagrody rzeczowe ufundowane przez WCIES. Wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione zostaną
zaprezentowane na wystawie w holu głównym WCIES, ul. Stara 4.

XIII.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs prac i wykorzystania ich w
popularyzacji dobrych praktyk.
3. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik.
4. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje jury Konkursu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
" Mój polski bohater olimpijski w 100-lecie polskiego olimpizmu”.

Pełna nazwa szkoły
Grupa konkursowa/Klasa/temat pracy
Imię i nazwisko ucznia

Adres mailowy, telefon i fax do szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna grupy
Adres mailowy i telefon do
nauczyciela/opiekuna grupy
Adres szkoły
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję.
Oświadczam, że rodzice wyrazili zgodę na udział dziecka w konkursie oraz na publikację jego imienia, nazwiska i
wizerunku związanego z uczestnictwem w konkursie i popularyzacji pracy w celach edukacyjnych.

Pieczątka szkoły

Data oraz imienna pieczątka i podpis
dyrektora szkoły

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie oraz na publikację jego imienia,
nazwiska i wizerunku związanego z uczestnictwem w Konkursie i popularyzacji pracy w celach edukacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.
…………………………………………………………………………………..

Data, miejsce i podpis rodzica/prawnego opiekuna

