Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

XI MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS
„W kręgu poezji
ks. Jana Twardowskiego”
Regulamin
Konkursu Plastycznego
organizowanego przez Szkołę Podstawową
im. ks. Jana Twardowskiego
w Chylicach ul. Dworska 2
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym wszystkich uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Mottem tegorocznego konkursu są słowa ks. Jana
Twardowskiego , „Powołaniem poezji jest ocalać wartości najważniejsze…”
CELE KONKURSU:
•
•
•
•

pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości ks. Jana Twardowskiego,
zachęcanie dzieci do czytania polskiej poezji,
rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką,
umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu
kręgowi odbiorców.

ZASADY UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Prace należy wykonać w formacie nie mniejszym niż A3 w dowolnej technice (malarstwo,
rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa), malarstwo na szkle, techniki mieszane,
tkanina artystyczna,) ilustrującej wybrany wiersz ks. Jana Twardowskiego.
Prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa),
imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana, tytuł wiersza,
który zainspirował autora pracy, nazwa i adres szkoły. Zestaw prac powinien zawierać listę
ich autorów oraz tytuły zilustrowanych wierszy.
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Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

Prace należy przysyłać do 5 maja 2019 r. pod adresem:
Szkoła Podstawowa w Chylicach
05-510 Chylice, ul. Dworska 2
Szczegółowych informacji udziela p. Beata Świder – tel. 22-756 41 25
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
1. Klasy I - III szkoły podstawowej,
2. Klasy IV - VI szkoły podstawowej,
3. Klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

Komisja przyzna nagrody w każdej grupie wiekowej (atrakcyjne nagrody rzeczowe), prace
nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o szczegółach podsumowania do 20 maja 2019 r.
Uroczysty finał konkursu wyróżnionych prac odbędzie się 31 maja 2019 r. w Szkole
Podstawowej w Chylicach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
IMIĘ I NAZWISKO, WIEK
UCZESTNIKA:
TYTUŁ PRACY:
ADRES PLACÓWKI:
TELEFON ORAZ E-MAIL
PLACÓWKI:
IMIĘ, NAZWISKO OPIEKUNA
ORAZ TELEFON KONTAKTOWY:
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