REGULAMIN
Międzyszkolnego konkursu plastycznego
„Mój niepełnosprawny kolega”

ORGANIZATOR:
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie
Ul. Powstańców Śląskich 16
38-400 Krosno
tel. (013) 43 25 837
e-mail: orew_krosno@o2.pl
MIEJSCE:
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich
16;
TERMIN:
Prace uczniów prosimy dostarczyć w terminie do 26 listopada 2010r. do Dyrektora
Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego, ul Powstańców Śląskich 16.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30.11.2010r. w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno
Wychowawczym w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16;
Wyniki konkursu będą dostępne na stronie: www.orewkrosno.org.pl
Informację o zakończeniu konkursu prześlemy po wpłynięciu zgłoszeń. Prosimy o podanie
w zgłoszeniu adresu e-mail lub numeru telefonu placówki.
CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie potrzeb prospołecznych.
2. Rozwijanie empatii i wrażliwości.
3. Uwrażliwianie na pomoc osobom potrzebującym.
4. Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych uczniów.
5. Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.
6. Doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę.
7. Integrowanie uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.
8. Nawiązanie współpracy między szkołami Krosna.

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) przygotowują indywidualną pracę plastyczną
pt. „Mój niepełnosprawny kolega” dowolną techniką plastyczną, w formacie A4 lub A3.
Praca musi zawierać pełny opis (załącznik nr 1) umieszczony na odwrocie pracy w lewym
dolnym rogu.
Zebrane prace uczniów prosimy dostarczyć w terminie do 26 listopada 2010r. do Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, ul Powstańców Śląskich 16
KRYTERIA OCENY:
Jury oceniać będzie:
− treść wypowiedzi plastycznej,
− zgodność pracy z regulaminem i tematem konkursu,
− technikę i jakość wykonania.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
I kategoria – uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej
II kategoria – uczniowie klas drugich szkoły podstawowej
III kategoria – uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej
Jury w każdej kategorii przyzna nagrody i wyróżnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania prac z podaniem nazwiska i wieku autora.
2. Wykonane prace zostaną zatrzymane przez organizatorów.

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………………………...
Szkoła…………………………………………………………………………………………..
Klasa …………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko koordynatora pracy (nauczyciela):……………..…………………………….
Praca wykonana techniką:………………………………………………………………...……
Adres e-mail szkoły.....................................................................................................................

