„Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały różaniec w ręku.”

REGULAMIN
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Białymstoku oraz proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej
ogłaszają konkurs plastyczny na wykonanie wizerunku Matki Bożej z Fatimy.
CEL KONKURSU:
- Kształtowanie wyobraźni plastycznej i zdolności artystycznych
- Zainteresowanie uczestników objawieniami Matki Bożej w Fatimie
- Uczczenie 100- lecia Objawień Fatimskich
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 5 w Białymstoku.
2. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
- klasy I – III szkoły podstawowej
- klasy IV – VI szkoły podstawowej
- klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjum
3. Pracę należy wykonać indywidualnie.
4. Technika wykonania pracy - dowolna np. collage (wyklejanka: ziarnami, zapałkami,
bibułą, włóczką, wycinankami, koralikami itp.), wyszywanka, wypalanka itp.
5. Format A2
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z danymi autora: imię i nazwisko,
klasa, telefon
7. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i dyplomy.

8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich prezentowania i publikacji.
9. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu (ucznia) wypełnia „Formularz uczestnika
Konkursu Plastycznego” (załącznik 1), który należy przekazać organizatorowi wraz z pracą
konkursową.

TERMINY KONKURSU:
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 6 października 2017 roku do sekretariatu
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku,
ul. Kamienna 15; 15-021 Białystok; woj. podlaskie
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego odbędzie się 13
październiku 2017 r. w Zespole Szkół Nr 5 w Białymstoku.

Załącznik 1
(Wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu)

FORMULARZ UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MATKA BOŻA Z FATIMY”

………………………………………………………., ……………………………………………………………
(miejscowośd)
(data)
……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(ulica, nr domu)
……………………………………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowośd)
………………………………………………………………………………………………………………………………
(telefon, e-mail)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż
1) jestem rodzicem/opiekunem
……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
2) zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego organizowanego przez Dyrektora ZS Nr 5
w Białymstoku i proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku i wyrażam zgodę na jego/jej
udział w w/w konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz ZS Nr 5 i parafii MBF w Białymstoku autorskich
praw majątkowych do prac, w tym ich opublikowanie bez ograniczeo w zakresie terminu,
wielokrotności oraz kontekstu publikacji,

…………………………………………………………………………………………………
(data, miejscowośd, czytelny podpis)

