Wirtualna Świetlica im. KEN w Raciążku

Konkurs plastyczny
REGULAMIN

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Organizator: Świetlica Szkolna działająca przy SP w Raciążku
„Jedność ducha i ciała to forma doskonała, aktywnie i sportowo przez życie na nowo”

Drodzy Młodzi Sportowcy i Artyści!
Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Plastycznym pod hasłem: „W zdrowym ciele,
zdrowy duch”
Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania zdrowia całego organizmu, wpływa
także pozytywnie na nasze samopoczucie. Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Dzieci
regularnie uprawiające sport cieszą się lepszą formą i witalnością niż te, które wolny czas
spędzają przed telewizorem czy komputerem. Sport pomaga nie tylko w rozwoju fizycznym
dziecka, ale ma pozytywny wpływ także na kształtowanie się jego charakteru. Słowem –
sport jest skutecznym narzędziem wychowawczym.
Razem możemy więcej!
Stwórz plakat, który zachęci rówieśników do zdrowego stylu życia!

CELE KONKURSU:
- wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży
- promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
- poszukiwanie nowych środków wyrazu artystycznego
- właściwych codziennych zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
- propagowanie urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety i

jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka,
- rozwój świadomości zdrowotnej dzieci
- utrzymywania kondycji fizycznej,
WIEK:

Kategorie wiekowe:
Uczniowie I-III KLASA , Uczniowie IV-VI KLASA , Uczniowie VII-VIII KLASA

Wirtualna Świetlica im. KEN w Raciążku

FORMAT: A 3 dla klas I-III , A-2 dla klas IV-VI, VII-VIII (420 mmx594 mm)
TECHNIKA:
- Technika prac dowolna- plakat (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie,

wyklejanie, wydzieranie, grafika,) nie będą przyjmowane prace przestrzenne
TERMINY:
- przyjmowanie prac konkursowych do : 27 kwietnia 2020 r., zdjęcia prac na adres e-mail

swietlica1@edupolis.pl
- publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej szkoły do dnia 30 kwietnia 2020r.
NAGRODY:

Dyplomy i nagrody rzeczowe które zostaną wręczone w późniejszym terminie.
Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•
•
•

Konkurs jest skierowany do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Raciążku
Interpretacja tematu „W zdrowym ciele ,zdrowy duch” dowolna i zależna od ucznia
Technika prac dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, grafika,) nie będą przyjmowane prace przestrzenne
Nie przyjmujemy prac zbiorowych
Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko klasę oraz tytuł pracy
Prace muszą być wykonane samodzielnie.

Postanowienia końcowe:
•

Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest
akceptacja regulaminu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WSZYSTKICH UCZNIÓW I PROSIMY NA PRZESŁANIE ZDJĘCIA Z WYKONANĄ PRACĄ NA
ADRES E-MAIL

swietlica1@edupolis.pl

