Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im Jana Pawła II
Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku
w Białymstoku

zapraszają dzieci przedszkoli i uczniów klas O-VI szkół podstawowych województwa
podlaskiego do udziału w V edycji
w wojewódzkim konkursie plastyczno-literacko-fotograficznym

Przyroda Podlasia w czterech
porach roku
Cele:





poznawanie swojej „małej ojczyzny” poprzez ukazanie piękna i różnorodności przyrody lasu,
parku i innych osobliwości podlaskiego krajobrazu
kształtowanie świadomości przyrodniczo-ekologicznej
wyzwalanie aktywności twórczej dzieci poprzez rozwijanie ekspresji plastycznej, fotograficznej
i słownej
integrowanie dzieci poprzez aktywność twórczą

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego dla dzieci 5-6-letnich z
przedszkoli
i klas O-III szkół podstawowych
1. Przedmiotem konkursu jest praca zbiorowa składająca się z max 10 prac
plastycznych o 4 porach roku, zebranych w album-format A4/A3.
Niezbędne jest dołączenie dziecięcej twórczości literackiej (rymowanka, wiersz,
opowiadanie, itp.) dotyczącej min. 2 pór roku.
Wskazane: dowolne tworzywo i techniki plastyczne, wykluczone zdjęcia
2. Na oddzielnej kartce na końcu albumu zamieszczamy metryczkę: imiona i nazwiska,
wiek wszystkich autorów pracy, imię, nazwisko i numer telefonu nauczyciela, nazwę,
adres i telefon placówki oraz zgodę rodziców na publikację prac dziecka.
3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu, którzy
zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej, nieodpłatnej prezentacji i publikacji w
różnorodnej formie, w czasie trwania konkursu i po jego zakończeniu.
4. Prace oceni jury powołane przez organizatorów konkursu.
5. Termin dostarczenia prac –27.04.2012 r.
6. Nauczyciele nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni
telefonicznie o terminie uroczystego wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów.
7. Nauczyciele wszystkich nadesłanych prac otrzymają podziękowania.
8. Prace dzieci z przedszkoli prosimy dostarczać do Przedszkola Samorządowego
Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 15-868 ul. Kozłowa 25,
tel. 85 662 88 99; dodatkowe informacje Iwona Grygorowicz - tel. 790 771 782
9. Prace dzieci z klas O-III prosimy dostarczać do Zespołu Szkół Integracyjnych
Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku 15-756 ul. Łagodna 10, sala nr 4;
dodatkowych informacji udzieli Hanna Wasilewska - tel. 508 773 974

Regulamin konkursu fotograficzno-literackiego dla uczniów klas IV-VI
1. Adresatem są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
2. Prace należy wykonać indywidualnie, fotografie powinny być wykonane samodzielnie,
muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane, publikowane.
3. W ramach konkursu uczestnicy wykonują cykl fotografii – fotoreportaż nawiązujący
do tematu konkursu - 2 pory roku po 2 zdjęcia lub 4 pory roku po 1 zdjęciu lub 1
pora roku - 4 zdjęcia
4. Do prac należy dołączyć część opisową – krótkie impresje słowne inspirowane treścią
zdjęć w dowolnej formie – może być w formie rymowanki lub krótkiego wiersza albo
innej swobodnej wypowiedzi słownej
5. Zdjęcia o formacie 13 x 18cm lub 15 x 21cm prosimy umieścić każde na oddzielnym
czarnym brystolu o formacie A4.
6. Z tyłu pracy prosimy o umieszczenie informacji zawierającej: imię i nazwisko autora
pracy, klasę, nazwę i adres szkoły z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela –
opiekuna artystycznego prac wraz z numerem telefonu opiekuna, zgodę rodziców na
publikację prac ucznia
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnej, nieodpłatnej prezentacji i
publikacji prac w różnorodnej formie - w czasie trwania konkursu i po jego
zakończeniu.
8. Termin dostarczenia prac - –27.04.2012 r.
9. Prace oceni jury powołane przez organizatorów konkursu; opiekunowie artystyczni
nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
uroczystego wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów.
10.Prace będą oceniane pod względem
a) zgodności z tematyką i celami konkursu
b) pomysłowości i oryginalności kompozycji i wypowiedzi słownej
c) zgodności z wymogami formalnymi.
11. Nauczyciele - opiekunowie artystyczni wszystkich nadesłanych prac
otrzymają podziękowania
12. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów konkursu
13. Prace prosimy dostarczyć do Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów
Pułku w Białymstoku 15-720 ul. Promienna 13a
14. Dodatkowych informacji udzielają Irena Boreczko-Aksiucik tel. 501 084 695 lub 85
6511505 i Tomasz Włodarczyk – tomekwlodar@wp.pl
Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia:
www.freinetbialystok.republika.pl oraz na stronach placówek – organizatorów

Miło nam poinformować, iż honorowy patronat nad konkursem objęli: Podlaski
Kurator Oświaty, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku
Życzymy miłej pracy twórczej!

Organizatorzy

