Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla szkół szpitalnych i sanatoryjnych pod hasłem „Kosmiczny świat”.
CELE KONKURSU:
·
·
·
·
·

Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dziecka przebywającego na oddziałach
szpitalnych i sanatoryjnych, za pomocą różnych środków artystycznych,
Rozwijanie motywacji oraz wzmocnienie procesu adaptacji dziecka do nowego
środowiska,
Odwrócenie uwagi dziecka od sytuacji i miejsca w który się znajduje, odreagowanie
negatywnych emocji związanych z pobytem w placówce leczniczej,
Wypełnienie czasu wolnego podczas pobytu dziecka w placówce leczniczej,
Zdynamizowanie i usprawnienie procesów psychomotorycznych dziecka przebywającego
w szpitalu lub sanatorium.

REGULAMIN KONKURSU – II edycja
1. Organizator konkursu: Zespół Szkół Specjalnych nr 38
ul. Ks. K. Damrota 33
41 – 800 Zabrze
Filia Szkoły Podstawowej Nr 38 Specjalnej i Oddział Gimnazjum Nr 38 Specjalnego
zorganizowany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im.
S. Szyszko w Zabrzu oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 38 Specjalnej i Oddział Gimnazjum Nr
38 Specjalnego zorganizowany w Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Feniks” w Gliwicach.
Partnerem konkursu jest: Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej i Ich Bliskich przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu.
2. Uczestnikami
konkursu
są
hospitalizowani
uczniowie
szkół
podstawowych
i gimnazjum przebywający na oddziałach szpitalnych i sanatoryjnych.
3. Warunki konkursu:
A. Uczestnik konkursu indywidualnie i samodzielnie tworzy pracę plastyczną wykonaną
w formie płaskiej w formacie nie większym niż A2 wybraną dyscypliną sztuki:
 rysunek – ołówkiem, węglem, piórkiem, pastelą, kredką itp.
 malarstwo – tempera, oleje, akwarele, itp.
 grafika– monotypia, linoryt, gipsoryt itp.
 techniki eksperymentalne-kolaż, orgiami, włóczka czesankowa itp.
Jeden autor może wykonać jedną pracę zgodną z tematyką konkursu.
B. Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach:
 klasy I-III szkoły podstawowej
 klasy IV-VI szkoły podstawowej


klasy I-III gimnazjum

C. Jury będzie brało pod uwagę:





kreatywność
zastosowaną technikę
samodzielność
Zespół Szkół Specjalnych Nr 38 41-800 Zabrze ul. Ks. K. Damrota 33

4. Termin konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 01.03.2015 r., a kończy 30.04.2015r. /to czas wysyłania prac konkursowych
na adres organizatora/. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19.05.2015r.
Oceny prac dokona JURY. Będą to nauczyciele plastyki zabrzańskich szkół oraz nauczyciele
konsultanci, plastycy Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „METIS”
w Katowicach.
Informacja o pracach nagrodzonych znajdzie się na stronach internetowych:
 Zespołu Szkół Specjalnych Nr 38 w Zabrzu /www.szkola38.pl/
 Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „METIS” w Katowicach /www.metis.pl/
5. Nagrody, podziękowania i dyplomy zostaną przesłane pocztą.
6. Prace powinny zawierać na odwrocie:





Imię i nazwisko autora,
Wiek/klasę,
Imię i nazwisko opiekuna,
Nazwę, adres i e-mail szkoły szpitalnej, na który zostaną wysłane podziękowania dla
nauczycieli /opiekunów plastycznych/ oraz informacja o wynikach konkursu,
 Adresy zamieszkania uczniów na które zostaną wysłane nagrody i dyplomy nagrodzonych
prac.
7. Do prac należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
(zał. nr 1) oraz załączone zbiorowe zgłoszenie do konkursu prac plastycznych (zał. nr 2).
8. Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania i wykorzystania prac
konkursowych do publikacji /strony internetowe, kronika, wystawa prac konkursowych na oddziałach
szpitalnych i miejscach publicznych/.
10. Wszelkie pytania dotyczące realizacji konkursu można kierować na adres mailowy
konkurszss38@wp.pl.
11. Honorowy Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym dla uczniów szkół szpitalnych
i sanatoryjnych pod hasłem „Kosmiczny świat” objął Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny
„METIS” w Katowicach.

Organizatorzy:
Elżbieta Klinowska tel.: 502521299
Agata Zimon tel.: 501245097
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Załącznik 1

…………………………. …….
(miejscowość, data)

………………………………………………
(imię, nazwisko dziecka)

………………………………………..
(adres dziecka)

……………………………………….
( telefon kontaktowy)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki zawartych
w niniejszym zezwoleniu dla wewnętrznych celów dokumentacyjnych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 j.t.).

………………………………..
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna
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załącznik nr 2

……………………………………….

pieczątka szkoły zgłaszającej

ZBIOROWE ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PRAC PLASTYCZNYCH

,,KOSMICZNY ŚWIAT”
Lp.

Imię i nazwisko autora

Kategoria

Imię i nazwiska
nauczyciela/opiekuna plastycznego

1.

2.

3.

4.

5.

Adres i dane teleadresowe szkoły szpitalnej/ sanatorium
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa placówki)

…………………………………………………………………………………………………
(adres – na który można wysyłać podziękowania)

………………………………………………………………………………………………..
(adres e-mail, telefon kontaktowy)
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