II Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza w Kutnie
99-300 Kutno ul. Okrzei 1a
tel. 24 355 74 33
e-mail: kasprowicz@kasprowicz.edu.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt.: „ Mój podręcznik do j. francuskiego – projekt okładki„
CELE KONKURSU:
•

zainteresowanie młodzieży kulturą frankofońską

•

zachęcanie do poznawania cywilizacji francuskiej ( historii, polityki, postaci, nauki, geografii,
turystyki, sztuki, mody, sportu, kuchni, itp.)

•

prezentacja talentu plastycznego młodzieży szkół : podstawowych i ponadpodstawowych

•

dostrzeganie i promowanie młodzieży uzdolnionej plastycznie

•

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności

•

inspirowanie do pracy twórczej

ORGANIZATOR KONKURSU:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie
UCZESTNICY:
•

uczniowie szkół podstawowych z terenu Kutna i powiatu kutnowskiego – I kategoria i II kategoria
wiekowa

•

uczniowie szkół ponadpodstawowych – III kategoria

WARUNKI UCZESTNICTWA:
•

wykonanie ilustracji wyraźnie kojarzącej się z Francją i nawiązującej do tematu konkursu
( projekt okładki podręcznika do nauki języka francuskiego – tytuł, elementy graficzne, rysunki itp.)

•

technika prac dowolna ( np. ołówek, kredka, pastele, węgiel, farby, wycinanki, kolaż, itp.)

•

format A3

• opis prac : na stronie z ilustracją : tytuł podręcznika nawiązujący do kultury Francji
i wskazujący temat konkursu
Tekst powinien być czytelny, estetyczny.
(Organizator służy konsultacją językową )

na odwrocie pracy

: imię i nazwisko wykonawcy pracy; klasa, nazwa szkoły;
imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego
uczeń przygotował pracę

•

jeden autor może przedstawić maksymalnie 3 prace

•

praca nadesłana na Konkurs musi być wykonana samodzielnie

•

nie będą przyjmowane prace zbiorowe

•

nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, prace nie będą zwracane, autor pracy wyraża
zgodę na zamieszczenie jej na wystawie konkursowej przygotowanej przez Organizatora

•

osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
swoich danych osobowych

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
•

o wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele
plastyki, wiedzy o kulturze i języka francuskiego z kutnowskich szkół

•

głównym kryterium oceny prac jest kreatywność, oryginalność oraz estetyka wykonania

•

każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo nagrody

•

prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane

• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce w 1 lutego 2019 roku o godzinie17.00
w CTMiT. Informacja podana zostanie również na stronie internetowej organizatora:
kasprowicz@kasprowicz.edu.pl
• werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
•

prace należy dostarczyć do dnia 14 stycznia 2019r. (Pn) do sekretariatu II LO lub pocztą na adres :
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie
99-300 Kutno, ul. Okrzei 1a,
z dopiskiem: Konkurs plastyczny pt. „Mój podręcznik do j. francuskiego – projekt okładki”

•

kontakt telefoniczny: sekretariat szkoły 24 355 74 33;
nauczyciel j. francuskiego Dorota Kępińska 506 767 287,

•

kontakt elektroniczny: kasprowicz@kasprowicz.edu.pl,

