BIBLIOTEKA
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KIELCACH
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

A TO POLSKA WŁAŚNIE
z okazji
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

-----------------------------------------------------------------------------------------------Regulamin konkursu „A to Polska właśnie”
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie
plastycznym „A to Polska właśnie”, zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac
konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
Cel konkursu
§2
Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych.
Cele szczegółowe:
 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości
obywatelskiej,
 zainteresowanie historią Polski,
 upamiętnienie wydarzeń oraz bohaterów okresu walki o niepodległość,
 motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
 rozwijanie kreatywności młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej.
Organizator konkursu
§3
Organizatorem konkursu jest Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.
Uczestnicy
§4
Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II – III szkół
gimnazjalnych.
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Praca konkursowa
§5
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:






temat pracy konkursowej – symboliczno-metaforyczne ukazanie Polski Niepodległej,
rozmiar – praca, łącznie z centymetrową papierową ramką passe-partout, powinna mieć
maksymalnie wymiary formatu A3 (297×420),
forma – dowolna: zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, kolaż,
itd.;
praca ma być wykonana samodzielnie przez autora,
udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach.
Termin składania prac
§6

Prace wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem o prawach autorskich należy dostarczyć na adres:
IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, ul. Radiowa 1, 25–317 Kielce, z dopiskiem „A to Polska
właśnie”. Pytania w sprawie konkursu prosimy przesyłać na adres e-mail: biblioteka_4lo@tlen.pl
Warunki udziału w konkursie
§7
Zasady konkursu:










uczestnicy konkursu – uczniowie – wyrażają zgodę na eksponowanie swoich prac wraz
z imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły na stronie internetowej Biblioteki IV LO
w Kielcach,
uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do dostarczonych prac,
jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 3 prace,
w konkursie wezmą udział prace nadesłane lub dostarczone do 10 stycznia 2018 roku,
najlepsze prace wybierze jury składające się z przedstawicieli organizatorów,
werdykt jury jest ostateczny,
informacja o terminie uroczystego rozdania nagród i dyplomów zostanie wysłana na adres e-mail
każdej szkoły, której uczniowie wzięli udział w konkursie,
zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi organizator
konkursu.

WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac do 10 stycznia 2018 roku

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
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