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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Olimpijskie dyscypliny sportowe”
Kielce, 2019/2020
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie Plastycznym „Olimpijskie dyscypliny sportowe” oraz tryb jego przeprowadzania.
	Organizatorem Konkursu jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25−431 Kielce.
II.  Cele Konkursu
Rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych.
	Zwrócenie uwagi na pozytywne wartości uprawiania sportu jako formy spędzania wolnego czasu.

Podkreślenie znaczenia sportu w życiu młodego człowieka.
Stworzenie uzdolnionym plastycznie dzieciom możliwości konfrontacji swoich umiejętności z osiągnięciami rówieśników.
Przypomnienie uniwersalnych idei olimpijskich i zasad sportowej rywalizacji (fair play).
	Upowszechnienie dorobku plastycznego dzieci. 
III.    Uczestnicy
Dzieci edukacji przedszkolnej, uczniowie klas I–III oraz klas IV szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.
IV. Warunki uczestnictwa
Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:
	kategoria I – przedszkole,
	kategoria II – klasy I–III oraz klasy IV szkoły podstawowej.

	Reguły Konkursu są takie same w obu kategoriach. 
	Placówka może zgłosić prace w jednej lub dwóch kategoriach.
	Praca plastyczna musi zostać dostarczona w określonym terminie do Organizatora, zaopatrzona w kartę informacyjną wraz z oświadczeniami. Oświadczenia i karta informacyjna są do pobrania na stronie internetowej www.scdn.pl 
	Jury, wybierając prace, przyzna nagrody i wyróżnienia w kategorii I i II.

Uczniowie wykonują samodzielnie pracę plastyczną pt. „Olimpijskie dyscypliny sportowe” w dowolnej technice plastycznej z wyłączeniem technik przestrzennych, takich jak: wydzieranka, collage z elementami plasteliny. Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze). Praca powinna być wykonana na arkuszu o formacie A3 (297 mm x 420 mm). Rozmieszczenie pracy artystycznej może być pionowe lub poziome.
	Placówka może zgłosić maksymalnie pięć prac uczniowskich. Weryfikacji poziomu artystycznego prac plastycznych dokonują szkoły samodzielnie, a ich decyzja jest ostateczna.
Aby prace dziecięce/ uczniowskie mogły wziąć udział w Konkursie, muszą mieć trwale umocowaną, na odwrocie kartę informacyjną zawierającą: imię i nazwisko autora lub nazwę grupy/ klasy, adres placówki, telefon placówki, e-mail przedszkola/ szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela oraz dołączone, podpisane przez rodziców każdego uczestnika odpowiednie oświadczenia zgody. Oba formularze są do pobrania na stronie internetowej: www.scdn.pl" www.scdn.pl
Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

V. Terminy
Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25−431 Kielce, pokój nr 22 do 12 maja 2020 r.
	Ogłoszenie Konkursu następuje z dniem 20 listopada 2020 r.
	W nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2020 r. należy dostarczyć wyłonione w etapie szkolnym prace na adres: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25−431 Kielce.
	Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu czternastu dni roboczych od tego terminu. 
	Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: www.scdn.pl 
	Wręczenie nagród i wystawa prac nagrodzonych odbędzie się w czasie trwania konferencji podsumowującej projekt: Polscy Olimpijczycy−Patrioci, 4 czerwca 2020 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2.
	Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną dodatkowo telefonicznie lub pocztą elektroniczną.


VI.   Komisje oceniające
Skład komisji oceniających:
a.	nauczyciele plastyki, artyści-plastycy, nauczyciele konsultanci ŚCDN,
b.	przedstawiciele instytucji wspierających Organizatora Konkursu.
VII.   Nagrody
Organizatorzy Konkursu przewidują po trzy nagrody w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
VIII. Uwagi końcowe
Prace nadesłane stają się własnością Organizatora, który ma prawo nimi dysponować w celach informacyjno-promocyjnych.
	Prac zgłoszonych do Konkursu Organizator nie odsyła.
	Organizatorzy Konkursu rozpropagują Konkurs w szkołach województwa świętokrzyskiego.
	Kontakt: dr Aleksandra Potocka-Kuc, tel. 41 36 24 548, w. 122, e-mail: aleksandra.kuc@scdn.pl 


