Regulamin Konkursu Plastycznego o Kazimierzu Wielkim
„Budowle XIV wieczne w Polsce za czasów Kazimierza Wielkiego”
I.




Cele:
Utrwalenie wiedzy o dokonaniach Kazimierza Wielkiego
Popularyzacja budowli w Polsce średniowiecznej
Rozwijanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkoły.
2. Każda klasa może zgłosić do udziału w konkursie plastycznym dowolną ilość
uczestników.
3. Każdy uczestnik wykonuje maksymalnie dwie, indywidualne prace plastyczne
dotyczącą budowli wzniesionych za panowania Kazimierza Wielkiego.
4. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie - literami drukowanymi:
- imię i nazwisko autora pracy
- wiek, klasa.
5. Termin dostarczania prac konkursowych upływa 02.03.2017 r.
6. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
7. Wykonane prace nie będą zwracane.
8. Prace należy przynieść do biblioteki szkolnej.
III. Technika wykonania prac:
 Technika: rysunek i grafika, technika dowolna oprócz malarstwa na szkle i wykonania
pracy techniką nietrwałą, np. plasteliną itp.
 Format prac: nie mniejszy niż A3
 Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy
z tematem konkursu oraz oryginalność spojrzenia autora na tematykę.
IV. Nagrody i wyróżnienia
1. Jury, wybierze najlepsze prace, za które przyzna nagrody i dyplomy.
2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas Akademii poświęconej obchodom
Dnia Patrona w marcu w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.

Regulamin Konkursu Fotograficznego o Kazimierzu Wielkim
„Budowle XIV wieczne w obiektywie”
I. Cele:
 Pogłębienie wiedzy o budowlach średniowiecznych w regionie i Polsce.
 Rozwijanie talentów wśród uczniów.
 Rozwijanie u uczniów metod odkrywczych i poznawczych, poprzez wyszukiwanie
obiektów średniowiecznych.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do wszystkich uczniów szkoły.
2. Każda klasa może zgłosić do udziału w konkursie fotograficznym dowolną ilość
uczestników.
3. Każdy uczestnik wykonuje maksymalnie trzy fotografie dotyczące budowli XIV
wiecznych.
4. Wszystkie fotografie muszą zawierać opis co przedstawiają.
Prace zawierają również:
- imię i nazwisko autora pracy
- wiek, klasa
5. Termin dostarczania fotografii upływa 02.03.2017 r.
6. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
7. Wykonane fotografie nie będą zwracane.
8. Fotografie należy przynieść do biblioteki szkolnej.
III. Technika wykonania prac:
 Technika: zdjęcia wykonane w dowolnym formacie, dowolną techniką komputerową
 Fotografie można przynieść na nośniku
 Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy
z tematem konkursu oraz oryginalność spojrzenia autora na tematykę.
IV. Nagrody i wyróżnienia
1. Jury, wybierze najlepsze prace, za które przyzna nagrody i dyplomy.
2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas Akademii poświęconej obchodom
Dnia Patrona w marcu Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

