REGULAMIN
IV Regionalnego Konkursu Plastycznego
„Kartka z wakacji”
•

Organizatorem konkursu jest Izabela Katarzyna Mrzygłocka Poseł na Sejm RP.

•

Honorowy patronat nad konkursem objęli Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Senator RP oraz Jarosław
Duda Poseł do Parlamentu Europejskiego.

•

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z m. Wałbrzych,
powiatu

wałbrzyskiego,

świdnickiego,

ząbkowickiego,

dzierżoniowskiego

oraz

kłodzkiego

w następujących kategoriach:
1

kategoria – przedszkolaki, dzieci do lat 6 (tj. rocznik 2015)

prace plastyczne

2

kategoria – uczniowie klas I – II

prace plastyczne

3 kategoria – uczniowie klas III-IV
3

kategoria – uczniowie klas V – VIII

prace plastyczne
prace plastyczne

*Przypisujemy klasy z roku szkolnego 2021/2022
•

Wymagania konkursowe:
º Prace plastyczne:
- Format – A-4;
-Techniki – praca płaska, farby, kredki, kolorowy papier (wycinanki), witraż, kolaż, itp.
- Praca powinna być opisana – imię i nazwisko, wiek autora (rocznikowo), klasa, adres
szkoły/placówki, nr tel. opiekuna/ rodzica.
Najlepiej wydruk w formie:
WZÓR - Jaś Kowalski
l. 8
ucz. kl. III Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wałbrzychu
Ul.
Tel.
Opiekun pracy –………………………………………………………………. (nr tel.)
Praca wykonana podczas zajęć wakacyjnych w bibliotece …………….(nazwa placówki i adres).

•

Cele konkursu:
- Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka.
- Rozwijanie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych.
- Aktywizacja dzieci podczas wakacji.
Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa dla przedszkoli/placówek, którą należy wypełnić danymi
wszystkich autorów prac zgłaszanych do konkursu (prosimy wypełnić tylko w przypadku zgłaszania
więcej niż jednej pracy);
Załącznik nr 2 - zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na wzięcie udziału w konkursie.
Termin składania prac:

Prace (wraz ze zgłoszeniem oraz z zgodą rodzica/opiekuna prawnego) przesyłamy na adres: Biuro
Poselskie Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, ul. Moniuszki 2, 58-300 Wałbrzych, w nieprzekraczalnym
terminie do 31 sierpnia 2021 roku (piątek). Koordynatorem konkursu jest p. Anna DżygałaWojciechowska. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt 502 700 256. O dokładnym
terminie oraz sposobie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane do akcji
charytatywnych. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Poseł na Sejm RP

