kREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”
Puck 2019
I.




CELE KONKURSU:
Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego
Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości
Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci
i młodzieży

II. ORGANIZATORZY
 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku
III. PATRONAT HONOROWY
 Starosta Pucki – Jarosław Białk
 Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku – Ks. Jerzy Kunca
 Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
Kazimierz Czernicki
IV. PATRONAT MEDIALNY
 Dziennik Bałtycki
 Radio Kaszebe
V. ZASADY KONKURSU:
1. Tematyka prac: Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego
Święta Niepodległości. Kompozycja plastyczna przedstawiająca historię Legionów Polskich i
postać Józefa Piłsudskiego. Konkurs zakłada wykonanie projektu okolicznościowej pocztówki
z okazji 11 listopada. Praca musi mieć format A4 .
2. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów w następujących
kategoriach wiekowych:
Uczniowie z klas I- III szkół podstawowych,
Uczniowie z klas IV- VI szkół podstawowych
Uczniowie z klas VII – VIII szkół podstawowych
Uczniowie klas szkół średnich i zawodowych.
3. Technika wykonania pracy: dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna.
4. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie
i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach.
Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Pucku ulica Kolejowa 7 nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 r. do godziny
13.00 w sekretariacie szkoły.
O wynikach konkursu i terminie oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie lub e-mailem do 6 listopada 2019 roku. Informacje o konkursie zostaną umieszczone
także na stronach internetowych PCKZiU oraz Parafii w Pucku. Koordynatorem konkurs jest
Jan Trofimowicz tel. 508-738-161 oraz Renata Myczkowska i Anna Nowak.

Podczas podsumowania konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody, dyplomy
i pucharki za miejsca I - III w danej kategorii wiekowej. Organizatorzy dopuszczają także przyznanie
wyróżnień w każdej z kategorii.
PRACE KONKURSOWE MUSZĄ ZAWIERAĆ OPIS:
 Imię i nazwisko autora
 Kategorię w jakiej uczestnik bierze udział
 Nazwę, adres, telefon placówki, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem
którego praca została wykonana
 Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem opiekuna prawnego.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie

Z nadzieją na liczny udział w imieniu Organizatorów proszę o rozpowszechnienie
Jan Trofimowicz

