Konkurs plastyczny
„Moi bliscy w Bartoszu”.
W roku 2017 obchodzimy 100. rocznicę istnienia naszej szkoły- Zespołu Szkół Nr 1
im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W ramach obchodów tak ważnego
jubileuszu postanowiliśmy zorganizować wiele imprez towarzyszących. Jedną z nich jest konkurs
plastyczny skierowany do młodych mieszkańców naszego miasta i okolic pt. „Moi bliscy w
Bartoszu”. Drodzy uczniowie, jeśli Wasi bliscy: dziadkowie, rodzice, krewni lub rodzeństwo
uczęszczali do naszej szkoły, zapiszcie ich wspomnienia, przeżycia, przygody w formie pracy
plastycznej i prześlicie do nas.

Regulamin konkursu:
I. Organizatorzy: Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosz Głowackiego

w Tomaszowie Lubelskim,

ul. Wyspiańskiego 8, 22-600 Tomaszów Lubelski.
II. Cele konkursu:
* uczczenie 100. rocznicy istnienia szkoły,
* przywołanie wspomnień rodzinnych,
* rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych u dzieci.
III. Tematyka prac plastycznych:
* wspomnienia, przeżycia, przygody moich bliskich jako uczniów lub pracowników Zespołu Szkół
Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.
IV. Warunki uczestnictwa:
* adresatami konkursu są dzieci z klas I - III szkół podstawowych z Tomaszowa Lubelskiego
i powiatu tomaszowskiego,
* każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę plastyczną w formacie A3 lub A4, techniką
dowolną,
* wszystkie prace powinny posiadać kartę opisową z następującymi informacjami:
- imię i nazwisko autora pracy,
- wiek autora i klasa,
- adres szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
- tytuł pracy i informacja o osobach w niej przedstawionych.
V. Kryteria oceniania:
* zgodność pracy z tematem,
* oryginalność i pomysłowość,
* estetyka wykonania.
VI. Termin i miejsce nadsyłania prac: prace należy przesłać lub dostarczyć na adres szkoły (ZS Nr
1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Wyspiańskiego 8, 22-600 Tomaszów
Lubelski) do dnia 6 lutego 2017 roku.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2017 roku, wyniki ogłoszone będą na stronie
szkoły. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Ogłoszenie listy
laureatów i wręczenie nagród odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 roku w Dniu Patrona Szkoły.
Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest Anna Lal; tel. 696 554 943

Karta zgłoszeniowa:
Imię i nazwisko uczestnika:
Miejsce zamieszkania:
Szkoła podstawowa:
Wiek i klasa:
Tytuł pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim podanych
wyżej danych osobowych dla celów konkursu (Zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.). Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem
i akceptuję jego warunki.

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna

