KONKURS PLASTYCZNY 2021
#NaszaFlagaPL
„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”.
dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.

REGULAMIN
I ORGANIZATOR
1. Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach
2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Prawa i Porządku Publicznego przy Radzie Gminy w
Iwierzycach
Honorowy Patronat: Wójt Gminy Iwierzyce Ryszard Filipek
II CELE KONKURSU
1. Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej;
2. Edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw
narodowych i ich znaczenia.
3. Przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii naszego kraju
4. Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej fladze
i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych.
5. Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości
narodowej;
III ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych:
klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „230 rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja”.
3. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało - czerwony
motyw (prace bez flagi nie będą oceniane).
4. Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft. Prace nie
mogą być grupowe.
5. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
6. Prace należy dostarczyć do GOK w terminie do dnia 23.04.2021
7. Aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka opiekunowie wypełniają
kartę zgłoszenia z podpisanymi oświadczeniami.
8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania rozpowszechniania i reprodukowania prac
konkursowych.
9. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatora konkursu.
10. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są nagrody oraz dyplomy
11. Prace będą wyeksponowane w czasie obchodów 3 majowych.

IV KRYTERIA OCENIANIA PRAC
1. Wygląd, estetyka oraz ciekawy pomysł na pracę.
2. Samodzielne wykonanie pracy.
3. Zastosowanie interesujących technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.
V TEMATY PRAC KONKURSOWYCH
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji
3 Maja.
2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście
twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.

