"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.”
Jan Paweł II

Pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Bielskiego
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

I.

ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

II.

CELE KONKURSU:
- wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt,
pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata,
- inspirowanie do ciągłego pogłębiania wiedzy i wartości wypływających z nauczania Jana Pawła II,
- umożliwianie swobodnej samodzielnej twórczości, prowokowanie do poszukiwania własnych, oryginalnych
rozwiązań,
- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

III.

TECHNIKA I FORMAT PRAC:
- technika dowolna: malarstwo, rysunek i grafika, tkanina artystyczna, techniki mieszane i inne techniki
płaskie;
- format: od A3 – B1 (100/70cm).

IV.

UCZESTNICY:
Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I – Szkoła Podstawowa, klasy I-III
Kategoria II – Szkoła Podstawowa, klasy IV – VI
Kategoria III – Gimnazjum
Kategoria IV – Szkoły Specjalne (z podziałem na etapy edukacyjne: szkoła podstawowa,gimnazjum,SPP)

V.

OCENA PRAC:
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Autorzy najciekawszych prac w każdej kategorii zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

VI.

TERMINY:
- Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 20 maja 2016 r. na adres:
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 17
17-100 Bielsk Podlaski
Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Polska cała!”
- Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
8 czerwca 2015r w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.
- O dokładnym terminie uczestnicy konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.
- Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej zssbielskpodl1.edupage.org

VII. UWAGI ORGANIZATORA:
1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną zgodnie z podanym w załączniku
wzorem.
2. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Pozostałe
prace można odebrać do dnia 24.VI.2015 r. w ZSS w Bielsku Podlaskim.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, zgodą na upublicznianie prac
i nazwisk uczestników.
4. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II oraz
„Małe
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Fax: 85 8332681

e-mail: zss@powiatbielski.pl
Dodatkowe informacje udzielane są: joannaturowska@interia.eu 503450713
monia.bor@wp.pl
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*Zaznaczyć kółkiem

