Regulamin Gminnego
Konkursu Plastycznego z Hasłem
z zakresu profilaktyki uzależnień
temat:„W KRĘGU RODZINY”

I. Organizator
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach.
II. Cele konkursu


Popularyzacja wiedzy na temat uzależnień.



Uświadamianie dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń i kształtowanie pozytywnego
wizerunku rodziny.



Promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.



Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.



Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

III. Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w dwóch grupach wiekowych:
I grupa

- OP , klasy I, II ,III

II grupa

- klasy IV, V, VI,

oraz III grupa - uczniowie klas gimnazjalnych- I, II, III
IV. Warunki konkursu
1) Konkurs plastyczny z hasłem na temat „W KRĘGU RODZINY”
Wszystkie grupy mają za zadanie wykonać pracę plastyczną


Format prac: A4, A3



Technika dowolna: (malarstwo, rysunek i grafika, techniki mieszane, itp.)

Uwagi dotyczące konkursu plastycznego
 Ilość prac ograniczona - 5 najlepszych prac z każdej grupy wiekowej.
 Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie.
 Każdej pracy plastycznej winno towarzyszyć hasło z zakresu profilaktyki uzależnień
nawiązujące do treści pracy.
 Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru– literami drukowanymi.
Opis pracy:

Imię i nazwisko autora
pracy
Klasa
Imię i nazwisko
nauczyciela (opiekuna)

Hasło

V. Termin składania prac


Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać do ZSPiG w Skrzypnem
do Pana Dyrektora Henryka Chrobaka do dnia 29 maja 2015.
Wraz z przekazaniem prac należy przekazać podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie.

VI. Ocena prac
1) Komisja konkursu - członkowie GKRPA w Szaflarach - dokona oceny prac plastycznych,
przyznając nagrody książkowe w każdej grupie wiekowej: I, II, III miejsce oraz dwa
wyróżnienia.
Dla uczniów grupy I przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe, natomiast dla uczniów z grup
II i III dodatkowo czołowe nagrody w postaci:
I miejsce - wyjazd na obóz za odpłatnością w kwocie 100,00 zł,
II miejsce - wyjazd na obóz za odpłatnością w kwocie 200,00 zł,
III miejsce - wyjazd na obóz za odpłatnością w kwocie 300,00 zł,
Organizator konkursu wykona wystawę nagrodzonych prac w Urzędzie Gminy w Szaflarach.

2) Warunki oceny prac:
 Zgodność treści pracy z treścią tematu konkursu.
 Inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki.
 Czytelność przekazu.
 Ogólne wrażenia estetyczne.
3) Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 9 czerwca
2015r w UG w Szaflarach o godz. 1300.

Organizator:
GKRPA w Szaflarach
Osoby odpowiedzialne:
Maria Niedośpiał i Henryk Chrobak

