Regulamin konkursu pod hasłem:
„Projekt logo na szkolną bluzę”
Cele konkursu:
- rozwijanie inwencji twórczej, pomysłowości oraz kreatywności uczniów,
- prezentacja dokonań uczniów na forum szkolnym,
- zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
- wykonanie bluzy z logo zaprojektowanym i wybranym przez uczniów,
Zasady konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0-8 Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu logo, który będzie
umieszczony na szkolnej bluzie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi:
rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, wyszycie, haft itd.
3. Kształt i forma pracy są dowolne, przy zachowaniu format max A3
4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
5. Uczeń może wykonać tylko jedną pracę.
6. Podpisane prace konkursowe (imię nazwisko twórcy oraz klasa) należy składać do
księgowości do Pani Iwony Borowieckiej (intendent).
7. Kryteria oceniania:
 oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania;
 poziom artystyczny wykonanej pracy;
 możliwość naniesienia projektu lago na bluzę.
8. W konkursie przewidziane są nagrody (1 miejsce bluza z logo o wartości ok. 100 zł
oraz 2 - 4 miejsce nagroda rzeczowa uzgodniona ze zwycięzcą o wartości 35 zł).
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 07.12.2018r.
10. Termin składania prac do 27 listopada 2018r (wtorek)
11. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
12. Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji pracy w uzgodnieniu z autorem
wygranego projektu (w przypadku zaleceń grafika i producenta)
13. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
14. Prace przechodzą na własność organizatora.
15. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora
w składzie: Dyrekcja (1 osoba), Grono Pedagogiczne (2 osoby), Rada Rodziców
(1 osoba) Samorząd Uczniowski (2 osoby) oraz po 1 przedstawicielu - Uczniu
wyróżniającym się w zakresie plastycznym z klas 0-VIII.
Podgląd wykonanych bluz: http://luzbluz.pl/
Po przygotowaniu przez producenta 1 bluzy z wygranym logo będzie możliwość
jej fizycznego obejrzenia w szkole oraz zakupu (zamówienia) dla siebie przez stronę www
firmy. Koszt gotowej bluzy z logo wyniesie ok. 90-110 zł. Organizatorem konkursu jest
Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców SP nr 5 w Mińsku Mazowieckim.
Marta Bocheńska i Dariusz Świętochowski

