Zapraszamy do udziału w konkursie
„Mój Pupil”
Regulamin konkursu
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wolontariat „Podaj łapę!” przy Gimnazjum nr 1 w Brześciu
Kujawskim, ul. H. Sawickiej 21, 87 – 880 Brześć Kuj. Tel./fax.: 54 25 21 567 (Ewelina
Agacka, Renata Biesiada, Marzena Pudrzyńska)
Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Brześcia Kujawskiego, Dyrektora
Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim, Magdaleny Dąbrowskiej(lekarz weterynarz),
Jarosława Dąbrowskiego(lekarz weterynarz).
2. Cele konkursu:
 Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie tworzenia prac plastycznych,
 Prezentacja prac plastycznych jako elementu kultury,
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
 Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki,
 Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli,
 Kształtowanie postawy wrażliwości na los zwierząt, (prace pokonkursowe mogą być
wystawione na aukcję charytatywną).
3. Tematyka konkursu
Zadaniem uczestnika konkursu jest:
 Dzieci przedszkolne i z klas I-III Szkoły Podstawowej, wykonanie pracy plastycznej
w formie rysunku, przedstawiającej Pupila (pies, kot, chomik, papużka, rybka itp.,
Technika: kredki świecowe lub ołówkowe; Format A4
 Dzieci z klas IV – VI , wykonanie pracy plastycznej w formie rysunku,
przedstawiającej Pupila (pies, kot, chomik, rybka, papużka itp.).
Technika: pastel suchy, pastel olejny, farba plakatowa; Format A4
II. Warunki konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z gminy
Brześć Kujawski.
2. Prace oceniane będą w3 kategoriach wiekowych:
 dzieci przedszkolne
 klasy I-III Szkoły Podstawowej
 uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
3. Zgłoszenia uczestników dokonuje dyrektor placówki. Placówka może zgłosić maksymalnie
 przedszkola – 8 prac, a w przypadku wystąpienia filii – 4 prace z każdej placówki;
 szkoła podstawowa po 5 prac w każdej kategorii;
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do etapu gminnego zrobić wstępne eliminacje na
poziomie placówki.
4. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace biorące udział w innych konkursach.
5. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę.
6. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię
wiekową, nazwę placówki i miejscowość, numer telefonu, nazwisko opiekuna. Prace, które
nie będą zaopatrzone w metryczkę, nie będą brane pod uwagę.
7. Prace należy dostarczyć do: Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim z dopiskiem
WOLONTARIAT „Mój pupil”

ul. H. Sawickiej 21, 87 – 880 Brześć Kujawski, do 30 listopada 2013r. Za uszkodzenia
powstałe w czasie transportu nie odpowiada organizator! Prace uszkodzone nie będą
oceniane. Prace po zakończeniu wystawy pokonkursowej przechodzą na własność
organizatora i mogą być przedmiotem aukcji w celu pozyskania funduszy na pomoc
bezdomnym zwierzętom.
III. Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 opracowanie ogólne,
 wkład pracy,
 estetyka pracy,
 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka)
3. Komisja Konkursowa oceni prace w czterech ww. kategoriach wiekowych. W każdej
z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych prac.
4. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nieprzyznawania
nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.
5. Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną
podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w
Brześciu Kujawskim, Urzędu Miejskiego, Lecznicy Weterynaryjnej w Brześciu Kujawskim,
6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona
na ten temat żadna korespondencja.
Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu 54 25 21 567,
osoby odpowiedzialne: Ewelina Agacka, Renata Biesiada, Marzena Pudrzyńska.

