REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„W ŚWIECIE UTWORÓW MARII KONOPNICKIEJ”
W związku z przypadającą w maju 180. rocznicą urodzin Marii
Konopnickiej – poetki i nowelistki epoki pozytywizmu oraz działaczki społecznej
– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii
Konopnickiej.
1. ORGANIZATORZY KONKURSU
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
2. UCZESTNICY
• I kategoria uczniowie klas 0 - 3
• II kategoria uczniowie klas 4 - 6
• dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Bełżyce
3. CELE KONKURSU
 przybliżenie sylwetki oraz twórczości pisarki Marii Konopnickiej
 kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej
 promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
4. PRACE KONKURSOWE
 warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy
plastycznej na podstawie utworów Marii Konopnickiej, uczestnik
przygotowuje jedną pracę wykonaną wybraną przez siebie techniką
w formacie A4, szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę prac
 do pracy musi być załączona karta zgłoszeniowa stanowiąca załącznik nr 1
do regulaminu
 prace nie mogą zawierać treści wulgarnych i agresywnych
 prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać
 prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność
Organizatorów
 Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego
reprodukowania

 autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami
 nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie
pokonkursowej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach
 rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród połączone będzie
z obejrzeniem wystawy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej
 prace oceni jury powołane przez Organizatora, jury oceniać będzie :
- zawartość merytoryczną
- kreatywność
- oryginalność i pomysłowość
- formę estetyczną
 prace należy złożyć w terminie do 5 maja 2022 r. (czwartek) w M-GBP
w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26 (w godz. 8.00 – 18.00) lub w Bibliotece Szkolnej
w SP nr 1 w Bełżycach.
 Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 24 maja 2022 r.
(wtorek) w M-GBP w Bełżycach.

Zapraszamy do konkursu!!!

