
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO

pod nazwą

Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu

plastyczno-językowego „Kaligramy”.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w

Poskwitowie,Poskwitów 92, 32-095 Iwanowice;

koordynatorem konkursu są panie Anna Żurek i Karolina Ziarko.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1- 8 szkół podstawowych z terenu

Gminy Iwanowice.

4. Tematem konkursu jest KALIGRAM. Jest to słowo lub wyrażenie przedstawione w

postaci obrazu. KALIGRAM polega na takim przedstawieniu wybranego słowa, aby

jego graficzna forma była jednocześnie obrazem danego słowa. Wybrane słowo

należy przedstawić w taki sposób, aby jego znaczenie było czytelne, a kolejność liter

w wyrazie zachowana. Kaligram nie jest podpisem rysunku.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac konkursowych w celu

promocji konkursu i szkoły.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się

do niniejszego regulaminu.

7. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły.



Cele konkursu:
❖ rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i językowych wśród dzieci,

❖ promowanie nauki języka angielskiego;

❖ zachęcanie uczniów do nauki języków obcych poprzez alternatywną metodę

pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci;

❖ pobudzanie i rozwijanie kreatywności wśród uczniów;

❖ rozwijanie wrażliwości estetycznej,

❖ doskonalenie umiejętności uczenia się języków

❖ promocja szkoły

❖ przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom

Warunki uczestnictwa:
1. Prace należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem

Przedszkolnym w Poskwitowie, w terminie nieprzekraczalnym do 27 maja 2022 r.

2. Każda praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasą

autora pracy oraz nazwą szkoły do której uczęszcza.

Harmonogram konkursu:
1. Konkurs trwa od 25 kwietnia 2022r. do 20 maja 2022r.

2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27 maja 2022r. - na adres mailowy każdej ze

szkół biorącej udział w konkursie oraz na stronie szkoły i jej fanpage’u na

facebook’u.

3. Organizator poinformuje zwycięzców o terminie i sposobie odbioru nagród.

Forma pracy konkursowej:
1.Należy wykonać pracę plastyczną, ilustrującą w formie kaligramu - słowo w języku

angielskim w formacie A4. Inny format pracy nie będzie brany pod uwagę. Prac nie

należy zginać lub rolować.

2. Praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy

osób trzecich.

3. Na rewersie wykonanej pracy należy umieścić imię, nazwisko oraz klasę  i szkołę

autora pracy.

4. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w konkursie. Szkoła może zgłosić

maksymalnie po 3 prace z każdej klasy.



5. Prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową)

6. Technika wykonania prac jest dowolna (w przypadku wykorzystania materiałów

sypkich, takich jak kasza, piasek itp., należy zabezpieczyć pracę przed

zniszczeniem, np. umieszczając pracę w teczce lub koszulce).

Tryb prowadzenia konkursu:
1. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 oraz klasy 4-8.

2. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze

prace. W każdej z kategorii zostaną przyznane miejsca I- III oraz wyróżnienia.

Najważniejszymi kryteriami będą:

❖ poprawność językowa,

❖ samodzielność wykonania pracy

❖ wrażenia artystyczne

❖ technika wykonania

❖ estetyka

Pozostałe informacje:

1. Jury ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić

nagrody specjalne.

2. Decyzja jury jest ostateczna.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz z pracą konkursową

Karty Zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 1) oraz Zgody rodziców lub prawnych

opiekunów na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie jego danych

osobowych i wizerunku (załącznik nr 2).

3. Nagrody w konkursie zostały ufundowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze

środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.




