REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ BOŻONARODZENIOWĄ
I STROIK ŚWIĄTECZNY
1. Organizator konkursu:
Zespół Szkół Zawodowych im mjr H. Dobrzańskiego ,,Hubala’’ w Radomiu / wolontariat szkolny/ ogłasza
konkurs plastyczny na inspirującą kartkę świąteczną i stroik świąteczny pt.: „Współczesne Święta Bożego
Narodzenia”.
2. Cele konkursu:
*rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
* rozwijanie wrażliwości,
*stworzenie możliwości prezentacji swojej pracy na wystawie konkursowej;
3. Temat:
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy odnoszącej się do nastroju oraz tradycji Świąt Bożego
Narodzenia w postaci inspirującej kartki świątecznej lub stroika świątecznego.
4. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do chętnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im mjr Henryka Dobrzańskiego
,,Hubala’’ w Radomiu.
5. Zasady uczestnictwa:
* każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac,
* autorem kartki i stroika świątecznego zgłoszonego do Konkursu może być tylko jedna osoba.
6. Forma:
* kartka świąteczna może być wykonywana ręcznie w dowolnej technice lub zaprojektowana przy użyciu
programów graficznych i wydrukowana.
* stroik świąteczny może być wykonany w technice dowolnej.
7. Format:
* kartka świąteczna o dowolnym kształcie i formacie,
* format stroika świątecznego dowolny.
8. Warunki uczestnictwa:
Każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora oraz klasę w celu umożliwiającym identyfikację.
9. Nagrody:
Wyboru nagrodzonych prac dokonuje Dyrektor szkoły i opiekun wolontariatu.
10. Kryteria oceniania prac:
Komisja ocenia prace według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem,
* pomysłowość i oryginalność formy,
* estetyka wykonania.
11. Składanie prac konkursowych:
Podpisane prace należy składać do opiekuna wolontariatu od 22.11.2021 do 13.12.2021.
Prace niezgodne z tematem konkursu, dostarczone po terminie podanym wcześniej nie będą
kwalifikowane do udziału w konkursie.
12. Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród niespodzianek odbywać się będzie w gabinecie
Dyrektora szkoły.
Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie opisane imieniem i nazwiskiem wykonawców będą prezentowane
podczas wystawy w Zespole Szkół Zawodowych im mjr H. Dobrzańskiego ,,Hubala’’ w Radomiu.

