KONKURS
SZKOLNY

,,DARY LASU”
Świetlica Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu zaprasza uczniów klas 1-3 do wzięcia
udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. ,,Dary lasu”.
Celem konkursu jest wspieranie, rozwijanie kreatywności, doskonalenie sprawności manualnych
oraz uwrażliwianie uczniów na piękno jesiennej przyrody.
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie przestrzennej pracy z użyciem ,,darów lasu”,
pamiętając jednocześnie o trwałości pracy.
Praca powinna być podpisana i zawierać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
TERMIN SKŁADANIA PRAC: do 10.11.2021 r. (sala 102 do p. Anety Daniel, sala 205 do p. Moniki Kędzior)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 19.11.2021 r. na stronie szkoły www.sp20.wroc.pl
*Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody
przez prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostawienie wygranej pracy na
świetlicy.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia! 
Organizator: Świetlica SP nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

Regulamin konkursu
,,Dary lasu”
ORGANIZATOR:
Świetlica SP nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu
Koordynator:
- p. Aneta Daniel
ADRESAT:
Do udziału w konkursie zapraszamy chętnych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu.
CELE KONKURSU:
 Wspieranie i rozwijanie kreatywności,
 Doskonalenie sprawności manualnych,
 Uwrażliwianie uczniów na piękno jesiennej przyrody,
 Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej,
 Popularyzowanie technik plastycznych, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
 Kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie przestrzennej pracy z użyciem ,,darów lasu”, pamiętając
jednocześnie o trwałości pracy.
 Prace muszą być pracami autorskimi.
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 1 pracę.
 Każda praca powinna być opatrzona metryczką, która powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy oraz
klasę.
 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację, przetwarzanie danych
osobowych na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu oraz pozostawienie wygranej
pracy na świetlicy.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
KRYTERIA OCENIANIA PRAC:
 Zgodność z tematem konkursu,
 Trwałość, pomysłowość i oryginalność pracy,
 Samodzielność wykonania pracy,
 Walory estetyczne pracy.
TERMINARZ

Pracę należy dostarczyć na świetlicę do 10.11.2021 r. (sala 102 do p. Anety Daniel, sala 205 do
p. Moniki Kędzior)
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 19.11.2021 r. (www.sp20.wroc.pl)
Uwagi ogólne
Decyzja jury konkursu jest ostateczna i niepodważalna
Sprawy nieujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie organizator.

