Międzyszkolny konkurs plastyczny
,,Miłosiernymi bądźmy”
dla uczniów szkół podstawowych
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej
Pokoju w Łowiczu.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI wszystkich szkół
podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego.
3. Celem konkursu jest stworzenie wypowiedzi plastycznej odnoszącej się
do hasła Światowych Dni Młodzieży nawiązującego do miłosierdzia.
W jaki sposób obecnie możemy okazywać bezinteresowną pomoc innym
ludziom.
4. Forma pracy:
Praca plastyczna- rysunek, malarstwo, kolaż, rzeźba
format A3, rzeźba dowolny.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie
internetowej szkoły szkola@pijarska.pl
Prace należy dostarczyć do dnia 23 listopada 2015r. pod adresem:
Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu,
ul. Pijarska 2, 99-400 Łowicz
Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma aparat fotograficzny, a
pozostali materiały plastyczne.

20- lecie odrodzonych Pijarskich Szkół w Łowiczu
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Miłosiernymi bądźmy”
dla uczniów szkół podstawowych
Celem konkursu jest:
 Uczczenie 20-lecia odrodzonych Pijarskich Szkół w Łowiczu.
 zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat Światowych Dni
Młodzieży, które odbędą się w Krakowie 2016r.
 poznanie symboli Światowych Dni Młodzieży.
 uwrażliwienie dzieci na bezinteresowne pomaganie potrzebującym.
 pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej
Pokoju w Łowiczu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu
łowickiego.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną
samodzielnie.
4. Technika: rysunek, malarstwo, kolaż, rzeźba.
5. Format prac na płaszczyźnie A3, rzeźba dowolny.
6. Każda praca powinna być podpisana. Dane osobowe ( imię i nazwisko,
szkoła, klasa, nazwisko nauczyciela- opiekuna, telefon kontaktowy)
należy umieścić na odwrocie pracy.
7. Dostarczonych prac organizator nie zwraca.
8. Komisję konkursową powołuje dyrektor Pijarskiej Szkoły Podstawowej
Królowej Pokoju w Łowiczu.
9. Ocenie będą podlegały:
 zgodność z tematem,
 pomysłowość twórcza,
 wartość artystyczna.
10. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 23 listopada
2015r.do Pijarskiej Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu, ul. Pijarska 2,
99-400 Łowicz.

