Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
w Rupniowie
Rupniów 206, 34 – 652 Nowe Rybie
tel. (18)3322356, fax. (128)3322356
e – mail: gimrup@wp.pl
adres strony szkoły: www.sprupniow.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W RUPNIOWIE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W XI MIEJSKO – GMINNYM BOŻONARODZENIOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

dla dzieci niepełnosprawnych
pod hasłem:

„Najpiękniejsza bombka choinkowa”
Celem

konkursu

jest

pielęgnowanie

tradycji

bożonarodzeniowych,

rozwijanie

zainteresowań artystycznych dzieci, inspirowanych Świętami Bożego Narodzenia a także
promowanie ich uzdolnień na szerokim forum.

REGULAMIN
XI EDYCJI MIEJSKO – GMINNEGO BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

pod hasłem
„Najpiękniejsza bombka choinkowa”
1.

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
w Rupniowie pod patronatem: Wójta Gminy Limanowa oraz Burmistrza Miasta
Limanowa.

2.

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 12.11.2019r. do dnia 08.01.2020r.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Konkursu i terminu
nadsyłania prac.

4.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci niepełnosprawne w wieku

4 - 6 lat

uczęszczające do oddziałów przedszkolnych bądź pozostające w domu oraz
niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta
Limanowa, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym regulaminie. Do udziału w konkursie zapraszamy także
absolwentów, którzy ukończyli gimnazjum/szkołę podstawową i byli uczestnikami
poprzednich edycji.
5.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (załącznik nr 1) może dokonać:


nauczyciel lub wychowawca dziecka,



rodzic dziecka,

z zastrzeżeniem, że rodzic dziecka wyraził stosowną zgodę, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszego regulaminu.
6.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie przestrzennej bombki choinkowej,
dowolną techniką i w dowolnym formacie (do powieszenia na choince).

7.

Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę.

8.

Do każdej pracy należy przyczepić karteczkę z następującymi informacjami:


imię i nazwisko autora pracy, klasa, wiek;



rodzaj niepełnosprawności;



nazwa szkoły.

Prace nie podpisane nie będą brane pod uwagę.
9.

Do

pracy

powinno

być

dołączone

pisemne

oświadczenie

przedstawicieli

ustawowych/opiekunów prawnych uczestnika, stanowiące Załącznik nr 1 i Załącznik
nr 2 do Regulaminu.
10.

Oceny prac dokona powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Skład Komisji ustala
Organizator.

11.

Prace będą oceniane w sześciu kategoriach:
I.

dzieci w wieku przedszkolnym;

II.

uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

III.

uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

IV.

uczniowie klasy VII, VIII szkoły podstawowej

V.

uczniowie,

którzy

ukończyli

gimnazjum/szkołę

podstawową

i

byli

uczestnikami poprzednich edycji
VI.

uczniowie , którzy nie są zdolni do samodzielnego wykonania pracy (prosimy
o zaznaczenie tej informacji przez nauczycieli na karcie zgłoszenia
z dopiskiem zakresu udzielonej pomocy).

12.

13.

Na ocenę pracy będą miały wpływ:


zgodność pracy z tematyką



estetyka i pomysłowość wykonania bombki choinkowej



samodzielność wykonania pracy przez dziecko (stosownie do możliwości)

Prace należy przesłać do dnia 08.01.2020r. na adres: Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie,

Rupniów 206, 34-652 Nowe Rybie

z dopiskiem:
XI Konkurs plastyczny pod hasłem „Najpiękniejsza bombka choinkowa”
14.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.01.2020r.

15.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do dnia 17.01.2020r. na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.sprupniow.pl

16.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29.01.2020r. w Szkole Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie i będzie połączone z wystawą prac oraz
z zabawą karnawałową dla wszystkich uczestników konkursu.

17.

Każdy uczestnik konkursu
przewidziane są nagrody.

otrzyma

dyplom

oraz

upominek. Dla zwycięzców

18.

Nieobecność na uroczystości wręczenia nagród oznacza rezygnację z nagrody.
W uzasadnionych

przypadkach

(np.

stan

dziecka

uniemożliwiający

udział

w uroczystości) i zgłoszonych najpóźniej w przeddzień uroczystości Organizatorowi
możliwe będzie odebranie upominku/nagrody w terminie późniejszym w siedzibie
Organizatora.
19.

Prace przekazane na konkurs będzie można odebrać bezpośrednio po uroczystości
wręczenia nagród.

20.

Nadesłanie pracy na Konkurs stanowi deklarację, że osoba nadsyłająca:
 przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń;
 w przypadku nieodebrania pracy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie jej
przez Organizatora Konkursu w dowolnym czasie i formie;

21.

Organizator zapewnia dowóz (odwóz) uczestników wraz z opiekunami z Limanowej
do Rupniowa. Dojazd z miejsca zamieszkana do Limanowej (z Limanowej) uczestnik
organizuje i pokrywa we własnym zakresie.
Dodatkowe informacje o konkursie i zabawie choinkowej można uzyskać na stronie

internetowej szkoły : www.sprupniow.pl bądź bezpośrednio u Organizatora Konkursu: Szkoła
Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie, nr tel. (18)3322356.
Koordynatorzy:
Renata Lisek,
Marta Machynia,
Urszula Pałka,
Beata Ryś
Wioletta Bukowiec

Organizator z góry serdecznie dziękuje Uczestnikom za udział w konkursie!

