15 edycja Powiatowego Konkursu „Bóg – Honor – Ojczyzna”
w Dziejach Kultury Narodowej AD 2015
Motto: „ Być wolnym, to móc i chcieć wybierać, to żyć zgodnie z sumieniem” Jan Paweł II

Temat: „Polskie drogi do wolności 1939 - 1989”
Organizowanego przez Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku
dla szkół podstawowych i gimnazjów

pod patronatem Burmistrza Miasta Płońska
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

I Zasady uczestnictwa w konkursie:
1.

Uczestnicy konkursu:
- uczniowie klas VI szkół podstawowych
- uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy I, II, III)
2. Technika wykonania prac: dowolna
3. Format prac: plakat na formacie A3 lub A2
4. Przebieg konkursu:
- prace konkursowe uczestnicy wykonują na terenie Gimnazjum nr 1 w plenerze
w dniu 09.05. 2015 r. w godz. 1100 – 1500.
- każdy uczestnik zobowiązany jest wykonać pracę samodzielnie
- każda szkoła może zgłosić max. 2 uczestników
- rodzaj materiałów, z których zostanie wykonana praca uczestnicy losują w dniu
konkursu
- organizator zapewnia materiały potrzebne do wykonania pracy
5. Kryteria oceny prac:
- treść, która powinna korespondować z tematem konkursu
- oryginalność
6. Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów – autorów najciekawszych prac oraz
przyzna wyróżnienia.
7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo pozostawienia prac laureatów
w zasobach szkoły i wykorzystywania ich w czasie organizacji różnego rodzaju
wystaw.
8. Zgłoszenia uczestników do konkursu plastycznego do dnia 5. 05. 2015 r.
w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Płońsku.
9. Finał konkursu i prezentacje prac laureatów 29.05. 2015 r. o godz. 1000 w sali
teatralnej w Kościele św. M. M. Kolbe w Płońsku
II Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie
internetowej:www.gimfor.edu.pl
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu
23 662 21 67.
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora
Konkursu.
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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