I EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„W ŚLĄSKIM KLIMACIE - BERY I BAJKI ŚLĄSKIE”
1. Organizatorzy:
Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii
Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
2. Współpraca:
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej
3. Tematyka konkursu: przygotowanie pracy plastycznej
zainspirowaną jedną z berów, bojek i innych opowiastek, historii
zaczerpniętych z tradycji Górnego Śląska.
4.
Konkurs
adresowany
jest
do
szkół
sanatoryjnych,
przyszpitalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych
i ośrodków szkolno-wychowawczych. Zapraszamy do udziału
w nim uczniów zarówno szkoły podstawowej klas I – III, IV-VI,
gimnazjum kl. I- III oraz uczniów liceum.
5.Konkurs ma na celu:
- wzmacniać pozytywne postawy wobec śląskiej „godki”, kultury
i pamięci historycznej;
- zachęcić dzieci i młodzież do czytania bajek i opowieści
związanych z Górnym Śląskiej
- zmotywować do plastycznej interpretacji berów, bojek,
opowiastek i prawdziwych historii z regionu Górnego Śląska;
- propagować właściwe postawy wobec książki i czytania
oraz promować modę na czytanie
- rozwijać kreatywność i promować talenty oraz zdolności dzieci
i młodzieży.
6. Prace konkursowe:
a) forma płaska - powinny być wykonane na papierze, brystolu,
kartonie w formacie A-3, A-2;
b) technika wykonanych prac jest dowolna: rysunek, farby
plakatowe, pastele, tempery, pisaki, grafika, wydzieranki,
wyklejanki, collage (oprócz collage z materiałów sypkich
i spożywczych);

c) każda praca na odwrocie powinna zawierać:
- metryczkę z danymi - wg załącznika nr 2;
- do każdej pracy powinna być dołączona zgoda rodziców,
opiekunów prawnych na udział w konkursie i ewentualną
publikację pracy (oświadczenie wg załącznika nr 1).
7. Ilość nadesłanych prac jest ograniczona: każda placówka może
przesłać maks. 6 prac plastycznych, w tym można zgłosić
maksymalnie 2 prace jednego autora.
8. Nie zwracamy prac konkursowych.
9. Prace oceniane są w kilku grupach wiekowych:
- pierwsza grupa: uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej
- druga grupa: uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
- trzecia grupa: uczniowie klas I- III gimnazjum
- czwarta grupa: uczniowie klas I- III liceum.
10. Kontakt:
Koordynatorem przebiegu konkursu jest p. Beata Szlejter
adres e-mail: bibliozss@vp.pl
11. W skład jury oceniającego nadesłane prace wchodzą
przedstawiciele Rady Pedagogicznej ZSS przy OTN dla Dzieci
i Młodzieży w Orzeszu.
12. Nagrody dla laureatów - fundatorem nagród rzeczowych jest
pan Adam Lewandowski (Prezes Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Ziemi Mikołowskiej):
a) nagrody zostają przyznane osobno w każdej grupie wiekowej,
b) uczniowie – zwycięzcy otrzymują pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe,
c) nauczyciel – opiekun laureata otrzyma podziękowanie
za przygotowanie ucznia do udziału w konkursie (podobnie
podziękowanie otrzyma placówka, z której pochodzi laureat
konkursu - zostaną wysłane w pdf na adres e-maila szkoły).
13. Termin:
a) Prace plastyczne należy przesłać do dn. 16 lipca 2016 r.
na adres:
Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci
i Młodzieży w Orzeszu
ul. Mikołowska 208
Orzesze 43-187
z dopiskiem: „W Śląskim Klimacie”

adres e-mail: zssorzesze@onet.pl

- decyduje data stempla pocztowego –
b) Rozwiązanie konkursu: powiadomienie szkół macierzystych
laureatów konkursu i wręczenie/wysłanie nagród laureatom
nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 lipca 2016 r.
(Placówki macierzyste laureatów będą powiadamiane e-mailem).
Patronat honorowy:

