
REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 
W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 

PT. "MÓJ PIĘKNY OGRÓD"

Organizator konkursu: Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy.
Cele konkursu: 
- kształtowanie postaw pro-ekologicznych
- wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
- zwracanie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody
- umiejętne wkomponowanie i wykorzystanie elementów roślinnych w twórczości plastycznej 
Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej 
do pracy
- oceniane będą tylko prace indywidualne
- prace mogą być wykonane techniką dowolną
- każda praca musi zawierać elementy roślinne (np. rośliny suszone, pestki, korzenie) 
- wymiary prac: od A4 do A2.
- każda praca powinna być czytelnie opisana w następujący sposób:

 imię i nazwisko wykonawcy
 klasa/ szkoła
 nazwa i dokładny adres placówki
 imię i nazwisko opiekuna.

- prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, niezgodne z regulaminem, 
nie będą oceniane.
- prace będą oceniane przez niezależne jury w 3 kategoriach wiekowych:

 szkoła podstawowa
 gimnazjum
 szkoła ponad gimnazjalna. 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
Uczestniczenie w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych uczestnika w środkach masowego przekazu, wystawach, publikacjach 
wraz z informacjami o konkursie.
Prac nie odsyłamy. 
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
Terminarz konkursu: 
- termin nadsyłania prac upływa z dniem 16 maja 2014 roku
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych ZSS w Dębicy 
maj 2014 - szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej naszej placówki 
www.zssdebica.edu.pl
- prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy nadesłać na adres 
Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
ul. Matejki 22
39 -200 Dębica
z dopiskiem "Mój piękny ogród"
Kryteria oceny prac.
Przy ocenie brane będzie pod uwagę:
- wrażenie artystyczne
- estetyka wykonania
- dobór techniki



- samodzielność wykonania
- umiejętne wkomponowanie naturalnych elementów roślinnych.

Nagrody i wyróżnienia:
- w każdej grupie zostanie przyznane I, II, III miejsce, dopuszczona jest możliwość przyznania 
przez jury dodatkowego wyróżnienia
- laureaci dostaną nagrody rzeczowe i dyplomy
- podziękowania otrzymują również opiekunowie pod kierunkiem, których zostały wykonane 
nagrodzone prace
- nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą

Opiekę nad konkursem sprawują:
- Anna Chęciek
- Helena Frodyma
- Monika Król - Moździerz
- Andrzej Gruszecki


