REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „MAGIA ŚWIĄT”
Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji „ LECTURA” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.







Cele konkursu
Uczenie postawy bacznego obserwowania świata, czerpania z niego inspiracji twórczej, dokładności, precyzji.
Rozwijanie wrażliwości, kreatywności technicznej i plastycznej, wyobraźni.
Wyrażanie w pracach uczuć i emocji wobec rzeczywistości.
Doskonalenie warsztatu plastycznego, rozwijanie własnych talentów.
Umożliwienie konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży z całej Polski.
Realizacja podstawy programowej z plastyki i techniki

Temat i technika prac
Zadaniem uczniów jest wykonanie projektu kartki świątecznej, której tematyką będzie „Magia świąt ”. Praca powinna oddawać klimat, urok, czar
nadchodzących świąt.
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów, ręcznie, dowolną techniką (rysunek, kolaż, wyklejanka itp.). Format nie większy niż A4.
KRYTERIA OCENY PRAC
Zgodność z tematem, oryginalność, własna, niepowtarzalna i unikalna wizja, walory artystyczne pracy, wkład włożonej pracy, estetyka.
Terminarz konkursu
do 21.01.2020 – przesłanie zgłoszenia; dokonanie wpłat na konto organizatora,
31.01.2020 – termin odesłania do organizatora prac konkursowych;
4.03.2020 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej;
30.03.2020 – dzień wysłania dyplomów i nagród do szkół.
Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs jest samofinansujący. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata na rachunek bankowy organizatorów konkursu wynosząca 9 zł od osoby. Z
pozyskanych środków zapewniane są nagrody i obsługa techniczna konkursu.
W razie nikłego zainteresowania konkursem organizator ma prawo do odwołania konkursu, co wiąże się ze zwrotem wpłaconych środków pieniężnych
wpłacającym w terminie do 1 miesiąca od daty odwołania konkursu.
Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników konkursu.
Sposoby zgłaszania szkół do konkursów
 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.e-lectura.pl lub poprzez email (info@e-lectura.pl) .W zgłoszeniu należy podać dane
adresowe szkoły, nazwisko osoby koordynującej konkurs, nr telefonu lub email kontaktowy, ilość uczestników.
Zadania Szkolnego Organizatora Konkursu
Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany:
 ogłosić konkurs wśród uczniów;
 przyjąć zgłoszenia uczniów deklarujących chęć uczestnictwa, zgody rodziców oraz wpłaty pieniężne;
 dokonać zgłoszenia szkoły
 dokonać wpłaty na rachunek bankowy organizatorów 23 1050 1461 1000 0092 2642 9992
 odesłać prace konkursowe (opatrzone danymi autora - imię i nazwisko, klasa) wraz z imienną listą uczestników i zgodami rodziców do
organizatora
Centrum Edukacji „Lectura”, ul. Daszyńskiego 22a/57, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 przekazać uczniom osiągnięte przez nich wyniki i zdobyte nagrody
Wymiana korespondencji między organizatorem a szkołami biorącymi udział w konkursie
Dyplomy przesyłane będą drogą pocztową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatora pocztowego – Pocztę
Polską. Gdyby nagrody nie dotarły, prosimy o pilny kontakt.
Nagrody






Za pierwsze trzy miejsca zostaną przyznane nagrody w postaci np. powerbanków, minigłośników i nowości książkowych
Nagrody pocieszenia dla uczniów
Wśród wszystkich uczestników konkursów rozlosujemy pendrivy
Nagrody dla szkolnych organizatorów
Wśród szkolnych organizatorów w podziękowaniu za zaangażowanie w
konkursu
organizację konkursu rozlosujemy. nowości książkowe
Każda szkoła, z której udział w konkursie weźmie co najmniej 30 uczestników, otrzyma nagrodę książkową, która
powiększy zbiory biblioteki szkolnej
Każdy uczeń otrzyma DYPLOM UCZESTNICTWA. Ponadto każdy Szkolny Organizator Konkursu otrzyma zaświadczenie o byciu jego
współorganizatorem.
Wyniki konkursu
Na stronie internetowej (www.e-lectura.pl) będą zamieszczone wyłącznie pierwsze trzy miejsca w kraju (imię i nazwisko zwycięzcy, szkoła, opiekun
zwycięzcy). Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu
zgodnie z RODO.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora.
KONTAKT Z ORGANIZATOREM: : e-mail: info@e-lectura.pl; tel. 791 020 760
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Uczestnicząc w konkursie, zgadzasz się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
Centrum Edukacji „LECTURA”

