Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Piękna nasza Polska cała w oczach polonijnego ucznia”
Organizator konkursu- Polska Szkoła im. Trójcy Świętej
Cele konkursu:
• upamiętnienie 30-lecia Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej
• rozwijanie zainteresowania polską kulturą, sztuką, przyrodą, architekturą
• propagowanie osiągnięć Polaków
• wzmacnianie poczucia przynależności do polskiej grupy etnicznej
• poszukiwanie inspiracji artystycznych
• kształtowanie umiejętności autoprezentacji
• kształtowanie wrażliwości artystycznej
• rozwijanie wyobraźni twórczej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół polonijnych w aglomeracji chicagowskiej i odbywa
się w 4 grupach wiekowych:
•
•
•
•

grupa 1 – klasy 1-3
grupa 2 - klasy 4-5
grupa 3 – klasy 6-7
grupa 4 – klasy 8 oraz liceum
Każda szkoła wyłania maksymalnie 3 najlepsze prace w każdej grupie wiekowej.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie na brystolu pracy plastycznej na temat „Piękna nasza
Polska cała w oczach polonijnego ucznia”. Wymiary to 22 x 28 cali. Technika plastyczna dowolna
(np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka). Do pracy należy dołączyć zgłoszenie.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
Prace bez formularza zgłoszeniowego nie będą oceniane.
Termin dostarczenia prac – do 31 października 2022 r.
Miejsce przyjmowania prac – siedziba ZNP oraz Polska Szkoła im. Trójcy Św. 1118 N. Noble St,
Chicago po wcześniejszym kontakcie z dyrektorem Marią Baran (847) 322-8910.
Kryteria oceny:
• zgodność z tematem konkursu
• inwencja, pomysłowość

•

wrażenie estetyczne i artystyczne

Wyniki konkursu:
Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową, która wyłoni laureatów. Werdykt
komisji jest ostateczny. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą
telefoniczną lub e-mailową i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród. Data zostanie podana
w terminie późniejszym.
Nagrody:
Laureaci 3 pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają nagrody
rzeczowe i dyplomy.
W każdej grupie wiekowej będzie przyznane jedno wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
Postanowienia końcowe:
Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację danych osobowych i udostępnienie
wizerunku.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego
regulaminu.

