Drodzy uczniowie!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WAS DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZCZEGÓLNYM KONKURSIE!
Jeśli lubicie maskotki i pluszowe misie to zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie na
MASKOTKĘ SZKOŁY.
Zwycięska praca - maskotka będzie reprezentowała naszą szkołę!
Regulamin Konkursu Szkolnego Maskotka szkoły w Raszynie.
Informacje ogólne:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Raszynie.
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII.
Cele konkursu:
- Nauka samorządności.
- Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
- Promocja szkoły.
- Rozwój umiejętności plastyczno – technicznych oraz wyobraźni dziecka.
- Kształcenie zdolności artystycznych.
- Rozbudzanie kreatywności.
Kategoria wiekowa:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VIII.
Założenia organizacyjne:
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie projektu maskotki szkoły.
- Forma pracy – rysunek, praca przestrzenna.
- Technika pracy – dowolna.
- Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje dotyczące uczestnika konkursu, zgodę na
publikację pracy na stronie szkoły.
- Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
Organizacja konkursu:
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
I etap – dostarczone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. Wyłonione projekty
maskotki wezmą udział w wielkim finale.
II etap – zostanie przeprowadzony wśród uczniów szkoły.
REGULAMIN II ETAPU:
- Praca każdego z uczestników II etapu będzie oceniana przez szkolną społeczność.
- Każda osoba będzie mogła oddać głos na wybraną przez siebie pracę.
- Wygra praca z największą liczbą głosów.
Kryteria oceniania prac:

Przesłane prace konkursowe oceniane będą, zgodnie następującymi kryteriami oceniania:
- pomysłowość
- kreatywność
- estetyka
W I etapie konkursu- prace oceniane będą przez członków komisji konkursowej.
Termin dostarczenia prac: 6 czerwca 2022 r. (sala 20 lub 52).

Zgoda:
- Osoby biorące udział w konkursie, muszą wyrazić zgodę na jej prezentację na stronie internetowej
szkoły.
- Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Oznacza to, że autorom nie przysługuje
żadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie projektów.
Prawa autorskie wykonawców dostarczonych prac przechodzą na Organizatora konkursu.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania
i przetwarzania w/w prac.
Projekty muszą być pracami autorskimi, nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału w innych
konkursach.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Nagrody:
Zwycięzca otrzyma dyplom z tytułem: “Projektant Maskotki SP w Raszynie”.
Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Organizatorzy: Zespół Promocji

