Regulamin konkursu plastycznego „Alle Jaja”
1. Organizator konkursu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
Ul. Antoniuk Fabryczny 1
15 – 762 Białystok

2. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pisanki.

3. Cel konkursu:
✓ Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi
✓ Pogłębianie wiedzy na temat symboliki pisanki w obrzędowości ludowej
✓ Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego wśród dzieci i młodzieży
✓ Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

4. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz do
wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

5. Kategorie:
Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych:
✓ Uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej
✓ Uczniowie szkół średnich

6. Warunki udziału w konkursie:
✓ Wykonanie pisanki dowolną techniką plastyczną, zarówno przestrzenną jaki i
płaską, w tym grafiką komputerową.
✓ Praca powinna być trwale podpisana (do prac przestrzennych przytwierdzona
informacja): Imię i nazwisko, wiek, szkoła, dane opiekuna oraz czytelnie
wypełnioną Kartę informacyjną (Załącznik 1).
✓ Prace należy nadesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres organizatora do dnia
27.03.2020 r.

7. Ocena prac:
✓ Zgłoszone prace podlegają ocenie przez Komisję konkursową wyłonioną przez
Organizatora konkursu pod względem kryteriów artystycznych, estetycznych,
technicznych w ramach danej kategorii wiekowej.
✓ Rozstrzygnięcia Komisji konkursowej są ostatecznie i nie przysługuje od nich
odwołanie.

✓ Rozstrzygnięcie nastąpi 01.04.2020 r.
✓ Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie za pośrednictwem
szkoły bądź opiekuna.

8. Ważne informacje:
✓ Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.
✓ Prace będą wystawione podczas kiermaszu wielkanocnego, a dochód uzyskany
ze sprzedaży zostanie przekazany na cele charytatywne.

9. Postanowienia końcowe:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu oraz wyrażaniem dobrowolnej i nieodpłatnej zgody na dalsze
wykorzystanie prac: wystawę, przekazanie na kiermasz, wykonanie fotografii i
publikację w Internecie.
Wszelakie pytania prosimy kierować do organizatorów Konkursu:
Małgorzata Tomecka, Barbara Jurczewska – Ignaciuk, Paweł Tur, Marcin Surynowicz
Tel kom. 784-029-312 Tel. (85) 653-00-73, (85) 654-76-25

