
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z CYKLU „ŻYCIE W LESIE” 

 
PT. „WYPOCZYNEK W LESIE RADOŚĆ LUDZIOM NIESIE” 

 
VI EDYCJA MIĘDZYNARODOWA 

 
 
 

organizator: 

 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU w TANOWIE 

 
CELE KONKURSU: 
 

 wykształcenie u uczniów pozytywnych więzi z naturą oraz postaw dbałości o środowisko przyrodnicze  
w aspekcie wychowania proekologicznego,  

 propagowanie wypoczynku i zdrowych form rekreacji na łonie przyrody, 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników konkursu, 

 popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu posługiwania się różnymi 
technikami plastycznymi. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

 konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
przysposabiających do pracy szkolnictwa specjalnego, działających w województwie 
zachodniopomorskim oraz zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem szkół z Niemiec i Tanowa. 

 uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie lub zespołowo, 

 format prac od A2 do A1, 

 techniki plastyczne: PLAKAT  

 na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora lub autorów, szkołę i klasę (ważne do 
określenia kategorii wiekowej), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, 

 najlepsze prace zostaną nagrodzone i będą umieszczone na wystawie pokonkursowej oraz stronie 
internetowej organizatora, 

 lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora oraz tablicach 
informacyjnych w szkole i grupach wychowawczych, 

 udział w konkursie jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu. 
 
KRYTERIA OCENY PRAC: 
 
Prace będą oceniane w czterech kategoriach: 
 
a) dzieci przedszkolnych 
b) uczniów szkół podstawowych 
c) uczniów gimnazjów 
d) uczniów szkół przysposabiających do pracy 
 
Jury konkursowe oceni poziom artystyczny prac, fantazję i inwencję twórczą. 
 
TERMINY KONKURSOWE: 
 

 termin składania prac: 16.01. 2015 r. 

 ogłoszenie wyników: 20.02. 2015 r. 

 
Planowany termin otwarcia wystawy pokonkursowej: 14.04.2015 r. O ostatecznym terminie wystawy 
uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem. Informacja ta znajdzie się również na stronie internetowej 
organizatora. 
 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU: 
 

Ewa Klaus, Elżbieta Marczak, Anna Czarnecka, Lidia Zasada 
 

UWAGA:  Prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem. Prace nieregulaminowe nie będą oceniane. 
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