Regulamin konkursu

"Wielkanocne Rękodzieła”
Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie
Współorganizator:

Zespół Szkół w Domaniewie

I. Tytuł i przedmiot:
Przedmiotem zmagań w konkursie są własnoręcznie wykonane prace dotyczące okresu Świąt Wielkiej Nocy:
- Stroik świąteczny (forma przestrzenna) wykonany z papieru, bibuły, naturalnych traw, gałązek wierzbowych,
brzozowych i innych materiałów dekoracyjnych
- Kartka wielkanocna (format A5 lub A6 )
- pisanka (forma przestrzenna)
II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycją, kulturą ludową, plastyką
obrzędową oraz upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Wielkiej Nocy i rozwijanie
umiejętności plastycznych.
III. Zasady konkursu:
Konkurs obejmuje trzy kategorie:
Kategoria I:
Uczestnikami w tej grupie są dzieci przedszkolne wykonujące jedną pracę zespołową w oddziale przedszkolnym
oraz klasy I –III wykonują prace indywidualnie. Zadaniem uczestników jest zrobienie stroika świątecznego (forma
przestrzenna, wykonana z papieru, bibuły, naturalnych traw, gałązek wierzbowych, brzozowych i innych materiałów
dekoracyjnych ).
Kategoria II:
Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych (w Dalikowie i w Domaniewie). Zadaniem uczestników jest
wykonanie karty wielkanocnej z życzeniami (format A5 lub format A6) dowolną techniką.
W prawym dolnym rogu na odwrocie pracy należy umieścić karteczkę z następującym opisem:
Imię i nazwisko ucznia, klasa,
nazwa szkoły,
imię i nazwisko opiekuna.

Praca musi być samodzielna, może zawierać wydruk z komputera w postaci życzeń wielkanocnych. Życzenia
mogą być również napisane odręcznie.
Kategoria III:
Uczniowie klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorośli wykonują pisankę (technika dowolna) na wykonanej
przez siebie podstawce tak aby pisanka była w pozycji stojącej.

IV. Ocena konkursowa:
Kryteria oceny: walory plastyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie różnorodnych materiałów, wkład
pracy, samodzielność wykonania.
Prace oceniane będą przez powołane Jury w grupach wiekowych:
I.

kategoria przedszkola,

II.

kategoria -szkoły podstawowe klasy I-III,

III.

kategoria –szkoły podstawowe klasy IV-VI,

IV.

kategoria – klasy gimnazjalne,

V.

kategoria -szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania w razie potrzeby wyróżnień i nagród specjalnych.

V. Założenia ogólne:
Prace należy złożyć do dnia 27 marca 2015 r. (piątek).
Prace uczniów ZS w Dalikowie i ZS w Domaniewie - pani Aneta Mikołajczyk bibliotekarz w GBP Filia Biblioteczna w
Domaniewie i pani Alina Gosińska – nauczyciel ZS w Domaniewie,
Prace uczestników pozaszkolnych należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie lub GBP Filia
Biblioteczna w Kucinach
Prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie.

Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko uczestnika, szkołę, klasę oraz tel. kontaktowy .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 kwietnia 2015 r.
Wszelkich informacji udziela p. Aneta Mikołajczyk i Alina Gosińska.
Prosimy o przestrzeganie regulaminu, prace nieregulaminowe nie będą podlegać ocenie i nie wezmą udziału w
wystawie.

