Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego
Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie
„Poczytaj, przeczytaj!”
kl. I - III: „W krainie książek... ”
kl. IV - VII: „Się czyta...” - plakat reklamujący książki i czytanie
1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie, plac Wolności 7a.
2. Adresat: Międzyszkolny konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów
cieszyńskich szkół podstawowych, Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem
Nauczania w Czeskim Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej z Lučenca na Słowacji.
3. Tematy konkursu (podział ze względu na kategorie wiekowe):
kl. I – III: „W krainie książek...”
kl. IV – VII: „Się czyta...” - plakat reklamujący książki i czytanie
4. Założenia ogólne:
Chcielibyśmy, poprzez tegoroczny temat, zachęcić uczniów do spojrzenia
po raz kolejny na książkę, jako źródło niezliczonych światów, historii, opowieści,
oraz wiedzy.
Zapraszamy do pokazania w formie plastycznej, że tradycyjna książka jest nadal
ważna i potrzebna. Dobrze dobrana - rozwija i ubogaca każdego z nas, otwiera
na nowe doświadczenia, porusza.
W tym roku hasło ogólne konkursu: „Poczytaj, przeczytaj!” podzielono ze względu
na wiek uczestników i zaproponowano dwa odrębne tematy:
a) Temat dla klas I- III:
„W krainie książek... ”
Zapraszamy klasy młodsze do popuszczenia wodzów fantazji
i zaprezentowania, jak może wyglądać kraina książek: Gdzie może się mieścić? Jak
się do niej dostać? Jakie ma kształty i barwy? Co się w niej znajduje? Kto ją
zamieszkuje - czy są to bohaterowie wierszy, opowiadań, bajek, historii? Jeśli
chcecie, to możecie ich przedstawić. Czy Wasza kraina jest bardzo tajemnicza, czy
może przebywacie w niej Wy sami ?
Kraina książek, to zapewne bardzo ciekawe miejsce. Spróbujcie je nam pokazać.... .
b) Temat dla klas IV- VII:
„Się czyta...” - plakat reklamujący książki i czytanie
Zapraszamy do stworzenia plakatów w pomysłowy sposób pokazujących
Waszym rówieśnikom, że czytanie jest fajne, że warto sięgać po książki oraz zawarte
w nich opowieści i historie. Spróbujcie pokazać poprzez plakat, że z książką
i czytaniem naprawdę warto się zaprzyjaźnić.

Na plakacie obowiązkowo należy umieścić hasło (może to być jedno słowo)
zachęcające do czytania. Może to być hasło samodzielnie wymyślone, można też
wykorzystać elementy haseł, jakie pojawiły się w naszym regulaminie.
Zachęcamy do spróbowania zabaw czcionką, do zabaw literniczych, które mogą stać
się pretekstem do ciekawego i oryginalnego ukazania tematu.
Pamiętajcie o zachowaniu formy plakatu oraz estetyce napisów/ liternictwa.
5. Cele:
- uwrażliwienie na walory i znaczenie czytelnictwa
- rozwinięcie umiejętności ujęcia proponowanego tematu w języku plakatu
- zwrócenie uwagi na możliwości zabawy literą i czcionką w plastycznej interpretacji
tematu
- umożliwienie wypowiedzi plastycznej w różnorodnych technikach płaskich
- rozwinięcie plastycznej wyobraźni twórczej i kreatywności uczniów
- integracja środowisk, w tym przygranicznych, poprzez działania o charakterze
edukacyjno - artystycznym
6. Technika/ format pracy:
- prace należy wykonać w dowolnej technice płaskiej (techniki graficzne/
rysunkowe, malarskie, mieszane (np. kolaż), itp.
- w konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie - prace
wykonane zespołowo nie będą brane pod uwagę podczas oceny
- każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs wyłącznie jedną pracę
- format prac: maximum A 2 (420 x 594 mm)
Prosimy o to, by nie wykonywać większych prac - nie będą one brane pod uwagę
podczas oceny!
7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane:
1) imię i nazwisko autora pracy
2) wiek autora
3) klasę
4) nazwę i adres szkoły
5) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
- Prosimy o czytelne i kompletne podanie powyższych danych!
- Prace opisane niekompletnie lub nieczytelnie nie będą brane pod uwagę
podczas oceny.
8. Kategorie wiekowe:
Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
- I kategoria: klasy I - III
- II kategoria: klasy IV - VII

9. Nagrody:
Przewiduje się nagrodzenie trzech najciekawszych prac oraz przyznanie
wyróżnień w każdej z powyższych kategorii.
Organizatorzy zastrzegają sobie także możliwość wykorzystania pracy lub prac
uczestników konkursu do przygotowania plakatu reklamującego międzyszkolny
konkurs czytelniczy organizowany przez SP nr 4 w Cieszynie we współpracy
z Biblioteką Miejską w Cieszynie. Plakat będzie wyeksponowany na terenie
biblioteki, a w następnych latach będzie firmował kolejne edycje konkursu.
Dla osób, których prace zostaną wykorzystane do przygotowania plakatu
przewidziano nagrodę specjalną, która zostanie wręczona w bibliotece miejskiej
w trakcie tegorocznego finału konkursu czytelniczego (o terminie szkoły zostaną
poinformowane).
Nagrody dla tegorocznych laureatów konkursu zostaną rozdane poprzez szkoły.
Udział w konkursie oznacza automatyczną zgodę uczestników na kopiowanie
i przetwarzanie przez organizatorów uczestniczących w nim prac oraz danych
osobowych ich autorów.
Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.
10. Przebieg:
Prace należy dostarczyć w terminie do dnia 26.03.2018 (poniedziałek)
do sekretariatu szkoły lub nadesłać na adres organizatora z dopiskiem: Konkurs
plastyczny: „Poczytaj, przeczytaj!” (liczy się data stempla pocztowego).
Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej SP nr 4 w dniu
06.04.2018.
Przewiduje się wystawy prac laureatów na terenie Zamku Cieszyn oraz w witrynie
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie (ul. Głęboka 15) - o terminach szkoły zostaną
powiadomione.
Tel. kontaktowy: 600008598

Serdecznie zapraszamy do udziału!

