
Międzyświetlicowy konkurs plastyczny

Najpiękniejsze kwiaty dla mojej Mamy
Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w  konkursie, którego 
zadaniem jest wykonanie pracy przedstawiającej kompozycję kwiatową.

Cele konkursu:

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą.
Pielęgnowanie tradycji świętowania „Dnia Matki”.
Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni.
Kształtowanie postaw twórczych, kreatywności i innowacyjności.
Edukacja �orystyczna

Charakterystyka prac konkursowych:

Praca powinna być wykonana samodzielnie.
Format pracy A4 lub A3, większe nie będą brane pod uwagę w czasie 
oceny jury.
Dowolna technika płaska (kredki, farby, pastele, wydzieranka, 
wyklejanka, płaskorzeźba z plasteliny, collage), prace przestrzenne nie 
będą brane pod uwagę w ocenie.
Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością 
organizatora.

Każda z prac powinna posiadać metryczkę zawierającą:

imię i nazwisko autora pracy
klasę 
nazwę szkoły z dokładnym adresem
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, jeśli praca była konsultowana
wypełnioną i dołączoną zgodę rodzica/opiekuna prawnego



Prace można dostarczyć w formie zdjęcia drogą mailową, na adres:

nrewers@sp18.edu.gdynia.pl
lub tradycyjnie przesłać pocztą na adres szkoły: 

ul. Krasickiego 28, 81-385 Gdynia
z dopiskiem "Międzyświetlicowy konkurs - Najpiękniejsze kwiaty dla 
mojej Mamy".

Termin dostarczania prac: 17 maja 2021
(w przypadku wysyłanych prac pocztą, liczy się data stempla)

Kryteria oceny:
Zgodność z tematyką konkursu.
Oryginalność.
Estetyka wykonania pracy.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora 
konkursu - decyzja komisji ma charaker ostateczny.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21.05.2021 na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Organizator:

Natalia Rewers



METRYCZKA PRACY
Międzyświetlicowy konkurs

Najpiękniejsze kwiaty dla mojej Mamy

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego 
postanowienia. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu stanowi efekt samodzielnej pracy 
uczestnika konkursu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy i na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych.

Imię i nazwisko autora:

Klasa:

Pełna nazwa szkoły:

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna:
(jeżeli praca była konsultowana)

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

..................................................


