
REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNO - GRAFICZNEGO

„AUTYZM - WIEM, ROZUMIEM, AKCEPTUJĘ”

§ 1
ORGANIZATOR

Organizatorami Konkursu są nauczyciele współorganizujący kształcenie
w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

§ 2
CELE KONKURSU

1. Pogłębianie oraz promowanie wiedzy na temat autyzmu.
2. Wzbudzanie empatii wśród dzieci.
3. Kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec osób dotkniętych spektrum

autyzmu.
4. Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania swoich

emocji i uczuć.

§ 3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie klas 0 - 8
Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.
2. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej
i przestrzennej.
3. Technika wykonania:

- uczniowie klas 0-3 - dowolna praca plastyczna płaska lub
przestrzenna,

- uczniowie klas 4-8 - uczniowie wykonują pracę w dowolnym
programie graficznym tzw. INFOGRAFIKĘ - na temat: “Autyzm -
wiem, rozumiem, akceptuję”.



4. Uczestnik może zgłosić w ramach Konkursu tylko jedną pracę.
5. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami samodzielnie
wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
6. Prace zniszczone nie będą oceniane.
7. Prace należy składać do 04.04.2022, decyduje data wpływu pracy.
8. Prace należy składać do swoich wychowawców, którzy przekażą je
nauczycielom współorganizującym kształcenie. Prace graficzne należy
przesłać na adres e-mail: paulinabak@sp2leczna.pl
9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie
konkursowej.

§ 4
KRYTERIA OCENIANIA I NAGRODY

1. Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora Konkursu wyłoni
zwycięskie prace.
2. Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę:
● zgodność z tematem,
● oryginalność,
● jakość wykonania.
3. Komisja przyzna trzy nagrody główne. Komisja zastrzega sobie inny
podział nagród.
4. Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.04.2022r., lista laureatów zostanie
opublikowana na stronie internetowej szkoły.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

§ 5
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają
zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji
i wykorzystania zdjęć prac do publikacji i promocji.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
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3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać u
nauczycieli współorganizujących kształcenie.


