
                                                                                                                                  
Ulan – Majorat, marzec 2013r. 

      
   
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów noszących  
imię Jana Pawła II z Diecezji Siedleckiej   

 
 pt. „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” 

 

 
Organizator: 

 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie  
Współorganizatorzy:  
Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie – Majoracie 
Parafia Rzymsko – Katolicka w Ulanie – Majoracie 
Urząd Gminy w Ulanie  - Majoracie 
Cele konkursu:  
- oddanie hołdu naszemu Patronowi - Janowi Pawłowi II przez plastyczną interpretację jego słów; 
-inspirowanie do poszukiwania siebie w aspekcie tematu konkursu; 
-pobudzanie do twórczego myślenia, rozwijania talentów artystycznych i wymiany doświadczeń między szkołami im. Jana Pawła II; 
-pogłębianie wiadomości o życiu i działalności Jana Pawła II; 
-kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej i zdrowej rywalizacji; 
Uczestnicy: 
W konkursie mogą wziąć udział  5 i 6 - latki , uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjów z Diecezji Siedleckiej; 
Warunki uczestnictwa: 
1.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki konkursowej;   
2. Praca musi być wykonana przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę) 
3. Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: 
imię i nazwisko autora               wiek autora (klasa)          imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana 
nazwa i adres (telefon, fax, e – mail) szkoły 
4. Format prac A – 3 – większy blok techniczny  (prace nie oprawione), dowolna płaska technika plastyczna. 
5. Ilość prac nieograniczona (nie należy ich zginać ani rolować). 
Termin 
Prace należy przesłać  do 29 marca 2013r.  (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: 
 Zespół Szkół  im. Jana Pawła II 
w Ulanie – Majoracie 
21 – 307 Ulan – Majorat 
woj. lubelskie 
Kontakt z organizatorem: tel.( 83) 3518085, e – mail  spulan@vp.pl. Komisarz konkursu Danuta Przysiadka 502 873 609 
Ocena prac: 
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 
- 5-7 lat              - klasy 8-10 lat           - klasy 11-13 lat                    -14-16 lat 
Kryteria oceny: 
- zgodność z tematem i założeniami konkursu (czytelne i trafne obrazowanie tematu) 
- pomysł  plastyczny; 
- kompozycja i kolorystyka pracy plastycznej; 
- świadomość i celowość użycia środków wyrazu plastycznego; 
- oryginalne ujęcie tematu; 
- ogólny wyraz artystyczny i estetyka pracy  
Ogłoszenie wyników: 
Podsumowujący wernisaż połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 25 kwietnia 2013r. o godzinie 11.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ulanie - Majoracie. O ewentualnych zmianach organizacyjnych laureaci zostaną powiadomieni. 
Uwagi końcowe: 
- Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością organizatora.  
- Prace laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora   
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w mediach.      
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu 
 i wizerunku fotografowanych osób.                                                            
 

 
z papieskim pozdrowieniem  

 
Organizatorzy                                                                                                                   
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