
      Regulamin konkursu plastycznego

„MOJA ULUBIONA ZABAWKA”
/dla przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych/

ORGANIZATORZY:

   Uczelnia Jańskiego w Łomży – reprezentowana przez Rektora 
dr. Mirosława Cholewińskiego

   Miasto Łomża - reprezentowane przez Prezydenta Miasta Łomża
            dr. Mariusza Chrzanowskiego  

CELE KONKURSU:

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej;
- wyrabianie poczucia estetyki;
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych
   technik plastycznych;
- atrakcyjne spędzanie czasu wolnego przez dzieci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I - III 
szkół podstawowych z miasta Łomża.
Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych
i świetlicowych.
Prace winny być w formacie A3 i wykonane w dowolnej technice plastycznej.
Nie należy wykonywać prac przestrzennych.
Gotową pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać:
imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa przedszkola/szkoły, numer telefonu 
kontaktowego nauczyciela/rodzica, nazwisko nauczyciela/rodzica, pod 
kierunkiem którego dziecko wykonało pracę.



WARUNKI DOKONANIA OCENY PRAC
PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ:

Prace zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatorów trzyosobową 
komisję,w skład której wejdą dwaj przedstawiciele Uczelni Jańskiego w 
Łomży oraz jeden przedstawiciel Miasta Łomża.
Powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa dokona oceny 
analizując:
- samodzielność wykonania pracy
- zgodność z tematem konkursu
- pomysłowość i atrakcyjność pracy
- estetyka wykonania
Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym i 
szkolnym.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

   Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2021r
do: Uczelnia Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
( w przypadku przesyłki listownej decyduje data stempla pocztowego )
zapakowane w kopertę opatrzone napisem: Konkurs plastyczny "Moja ulubiona 
zabawka".
Na pracy należy nakleić kartkę z wyraźnie zapisanym: imię i nazwisko
dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica/nauczyciela, pod kierunkiem którego
została wykonana praca, nazwa szkoły/przedszkola, tel kontaktowy
rodzica/nauczyciela/.
Do pracy należy załączyć także zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka
(załącznik do regulaminu). 
Rozstrzygnięcie konkursu /z zachowaniem środków ostrożności/
nastąpi 24 czerwca w Hali Kultury w Łomży, przy ul. Stary Rynek 6
O konkretnym terminie ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród zostaną
powiadomione stosowne przedszkola i szkoły.

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość publikacji nagrodzonych prac. Przekazujący prace na konkurs akceptują
warunki regulaminu w pełnym jego brzmieniu.
W razie pytań prosimy o kontakt: 530-425-101 i 604-533-843 oraz e-mail: 
santana.modlinska@gmail.com lub wz-gra@wp.pl

.

mailto:santana.modlinska@gmail.com


PATRONAT HONOROWY:

Prezydent Miasta Łomża                                                           Rektor Uczelni Jańskiego
        dr Mirosław Cholewiński

SERDECZNIE ZAPRASZAMY




