Regulamin konkursu literacko-plastycznego z okazji 25.lecia Gminy Słopnice
"NASZEJ GMINIE NA URODZINY"
Z okazji 25. rocznicy powstania Gminy Słopnice Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach i Zespół Placówek
Oświatowych w Słopnicach organizuje Gminny Konkurs literacko-plastyczny pod hasłem "NASZEJ GMINIE NA
URODZINY".
Warunki uczestnictwa w konkursie:
‒ konkurs przeznaczony dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8 z każdej szkoły podstawowej z terenu Gminy Słopnice,
‒ każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę w określonej kategorii.
Cele konkursu:
‒ promowanie "Swojej Małej Ojczyzny",
‒ inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik
plastycznych,
‒ rozwijanie własnej twórczości literackiej,
‒ zachęcanie do tworzenia prac związanych z naszą miejscowością.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Przedmiot konkursu plastycznego:
‒ praca plastyczna przedstawiająca ulubione miejsce na mapie Gminy Słopnice, które ma dla uczestnika szczególne
znaczenie
‒ format pracy: A3,
‒ technika plastyczna: dowolna (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane),
‒ prace będą prezentowane w antyramach,
‒ pracy nadajemy tytuł,
‒ do pracy proszę dołączyć dane autora (imię, nazwisko, szkołę, wiek i kontakt telefoniczny),
‒ każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę; powinna ona być wykonana samodzielnie i być oryginalnym
projektem autora.

Kryteria oceny:
‒ oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia,
‒ zgodność z tematyką konkursu i estetyka wykonania,
‒ ogólne wrażenie estetyczne.

Przedmiot konkursu literackiego:
‒ praca literacka- forma użytkowa, życzenia z okazji 25 rocznicy powstania Gminy Słopnice,
‒ każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę; powinna ona być wykonana samodzielnie i być oryginalnym
projektem autora,
‒ format pracy: A3,
‒ do pracy proszę dołączyć dane autora (imię, nazwisko, szkołę, wiek i kontakt telefoniczny).

Kryteria oceny:
‒ zgodność z tematem,
‒ poprawność pracy językowa, ortogrficzna i interpunkcyjna,
‒ oryginalność.

Termin i miejsce dostarczania prac:
‒ termin nadsyłania prac upływa z dniem 23.05.2022r.
‒ prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Słopnicach

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
‒ wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej gminy oraz stronie internetowej biblioteki publicznej.
‒ w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsca oraz wyróżnienia,
‒ nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Słopnice.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz z podaniem imienia
i nazwiska autora bez dodatkowej zgody autora i bez honorarium autorskiego.

