Regulamin
Czar Dzielnicy I
- konkurs plastyczny dla dzieci
z klas I-III szkół podstawowych
rok szkolny 2020/2021
Temat konkursu: „Czar Dzielnicy I” – zakątki, podwórka, detale architektoniczne
Starego Miasta Krakowa

Organizator: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Krakowie Szkoła Podstawowa nr 16
oraz Dzielnica I Miasta Krakowa
Terminarz konkursu:
 przyjmowanie prac do 26 lutego 2021 r.
 rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów szkół podstawowych: 8 marca 2021r.
Cel konkursu:
Założeniem konkursu jest zachęcenie uczniów do pokazania w formie plastycznej
uroków Dzielnicy I np. nieznanych zakątków Starego Krakowa, pięknych fasad budynków,
detali architektonicznych, itp. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów. Prace
powstają pod okiem nauczycieli/opiekunów, których zadaniem jest przybliżyć dzieciom ten
temat, jednak same prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci.
Wyobraźnię dzieci mogą pobudzać spacery po Dzielnicy I, fotografie, książki, itp.
Warunki uczestnictwa i program:
1. W konkursie biorą udział uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie
klas IV - VIII.
2. Na konkurs przysyłamy prace indywidualne.
3. Prace powinny być wykonane:
 w formacie od A4 do A3
 technika dowolna (wyklucza się prace przestrzenne)
 maksymalna ilość prac jednego uczestnika: 1
 przyjmowane będą prace opisane (na wydruku z komputera) zgodnie z podanym
wzorem: imię i nazwisko uczestnika, wiek, tytuł pracy, szkoła, adres, opiekun, telefon
kontaktowy opiekuna, e-mail opiekuna (źle opisane prace nie będą oceniane)
4. Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę
Rodzica /opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą prac.
5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I – III i klasy IV – VIII.
6. O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
7. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
8. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której
zostaną zaprezentowane najlepsze prace. Finał planowany jest 22 marca 2021 r. Termin ten
może ulec zmianie. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów
w terminie późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

