

Regulamin małopolskiego konkursu plastycznego 
dla uczniów szkół noszących imię
św. Brata Alberta Chmielowskiego


Jest w tej postaci coś,
 co głęboko odpowiada trudnościom i niepokojom naszych czasów.
Kard. K. Wojtyła (Kraków, 1 II 1977r.)

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie zaprasza uczniów szkół noszących imię św. Brata Alberta Chmielowskiego do udziału w konkursie plastycznym Postać Brata Alberta Chmielowskiego.

1. Organizatorem konkursu jest : 
Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178 a
zssp@lukasz.med.pl
www. zssp.republika.pl
      tel.14 631 54 23

2. Cele konkursu:
Zwrócenie uwagi na postać św. Brata Alberta Chmielowskiego i jego działalność dla potrzebujących.
Kształtowanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych na przykładzie życia                                  
i działalności św. Brata Alberta Chmielowskiego.
	Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dziecka  za pomocą różnych środków artystycznych.
	Rozwijanie motywacji do bycia dobrym na co dzień .
	Zwrócenie uwagi na uniwersalne wartości poprzez przykład życia i działalności patrona szkoły.


3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek szkolno
      -wychowawczych noszących imię św. Brata Alberta.
	Uczestnik konkursu indywidualnie i samodzielnie tworzy pracę plastyczną inspirowaną życiem 
i działalnością św. Brata Alberta Chmielowskiego, wykonaną w formie płaskiej w formacie nie większym niż A3 dowolną techniką plastyczną: rysunek, malarstwo, grafika, techniki eksperymentalne (kolaż, orgiami), itp.

	Autor może wykonać jedną pracę zgodną z tematyką konkursu.

	Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach:

-klasy I-III szkoły podstawowej
-klasy IV-VI szkoły podstawowej
-klasy I-III gimnazjum
	Jury będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, kreatywność, 

      zastosowaną technikę.
	Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
	Udział w konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich do prac konkursowych na organizatora konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do  bezpłatnego rozpowszechniania 
w dowolny sposób.


4. Termin konkursu:
Konkurs trwa od 31.03.2017 r. do 19.05.2017 r. 
Data 19.05.2017 jest ostatecznym terminem przyjmowania prac konkursowych 
(liczy się data stempla pocztowego) nadesłanych na adres organizatora:
Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie 
33-100 TARNÓW, ul. Lwowska 178 a

5. Warunki przesłania prac:
Prace powinny zawierać na odwrocie
Imię i nazwisko autora.
Wiek/klasę.
Imię i nazwisko opiekuna.
Nazwę, adres i e-mail szkoły.
Wszelkie pytania dotyczące realizacji konkursu można kierować do koordynatora -  Beata Duda              
na adres artdb@onet.eu

6. Rozstrzygnięcie konkursu: 
Odbędzie się 31.05.2017r.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły www. zssp.republika.pl  do dnia 9.06.2017 r. w zakładce "Z życia szkoły". 
Oceny prac dokona jury składające się z nauczycieli ZSSP w Tarnowie. 
Nagrody zostaną przesłane pocztą.






















ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PRAC PLASTYCZNYCH
Lp.
Imię i nazwisko autora
Kategoria
Imię i nazwisko nauczyciela


Adres i dane teleadresowe szkoły
(nazwa placówki)

1.




2.




3.






Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                  Praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.


