Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
zaprasza
do Gminnego Konkursu Plastycznego pt.

,,W bieli i czerwieni – moje Boże Narodzenie”

Celem konkursu jest przedstawienie kartki na Boże Narodzenie lub sceny
rodzajowej z najbliższego otoczenia, przedstawiającej zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe
ubogacone miejscami znanymi lub mało znanych a lubianych, z najbliższego otoczenia. Praca
ma być wykonana w barwach biało-czerwonych (do stworzenia pracy wykorzystujemy różne
odcienie bieli i czerwieni w różnych fakturach).
Praca może być ilustracją codzienności lub artystyczną odsłoną Bożego Narodzenia w postaci
świątecznej kartki lub ilustracji postaci ze scen okresu Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Cele konkursu:
 Wyczulenie młodego pokolenia na piękno i walory otoczenia.
 Kształtowanie postaw współczesnego patriotyzmu oraz postaw w duchu odpowiedzialności za
własny rozwój i promowanie swojego najbliższego otoczenia.
 Motywowanie młodego pokolenia do: osiągania sukcesów i wartościowego spędzania czasu
wolnego, kształtowania potrzeby twórczego i poszukującego działania.
 Stwarzanie płaszczyzny rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
 Stwarzanie możliwości kreatywnej pracy twórczej w walorach barw białych i czerwonych oraz
wartości odkrywczych i poszukujących w możliwościach pracy z fakturą.
 Promowanie osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu plastycznego .
1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci przedszkolne i uczniów klas I-III oraz IVVIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum z Gminy Sokołów Małopolski.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest indywidualne wykonanie jednej pracy.
3. Technika wykonania prac plastycznych dowolna – malarska: kredka, pastel,
akwarela, plakatówka, wycinanka, witraż, kolaż, asamblaż ... techniki mieszane.
4. Format pracy A4 - A3.
5. Prace powinny być podpisane na odwrocie i zawierać: imię i nazwisko autora, wiekklasę, nazwę szkoły/ mile widziany adres mailowy/, telefon kontaktowy oraz imię
i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

6. Prace rolowane, składane, nie podpisane nie będą brane pod uwagę.
7. Prosimy o przesłanie prac do 10 grudnia 2018r. na adres: Zespół Szkół im. Jana
Pawła II, ul. Lubelska 41, 36-050 Sokołów Młp. lub przekazanie ich osobiście do
sekretariatu Szkoły.
8. Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez honorariów autorskich
oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej Szkoły.
9. O wynikach konkursu i terminie uroczystości wręczania nagród Laureaci zostaną
poinformowani telefonicznie i mailowo. Nagrody i wyróżnienia nie odebrane w tym
terminie, będą czekały na odbiór do końca stycznia 2019r. w sekretariacie szkoły.
10. Wydarzenie to zostanie uświetnione wystawą prac laureatów i wybranych
uczestników konkursu.
11. Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone na stronie
internetowej www.zsjp2sokolowmlp.pl
12. Bliższych informacji udziela p. Małgorzata Kwolek – koordynator konkursu,
tel. 17-7729039 lub 663520496.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

