„Świąteczna bombka”
Zapraszamy uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (uczestnicy WTZ, ŚDS, OREW) do udziału
w IV edycji konkursów „Spotkanie z tradycją”.
Celem konkursu jest:
o
o
o
o

integrowanie uczestników placówek PSOUU koło w Krośnie,
rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej tradycją Świąt Bożego Narodzenia,
rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
rozwijanie zdolności manualnych.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orewkrosno.org.pl
Regulamin konkursu „Świąteczna bombka”

Organizatorzy:
Ewa Pawłowicz
Iwona Tabisz

REGULAMIN
konkursu plastycznego pt. „Świąteczna bombka”

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 prosimy dostarczyć w terminie do 10.12.2012r.- Pani Ewa Pawłowicz (gabinet
logopedyczny) w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Krośnie,
ul. Powstańców Śląskich 16.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 14.12.2012r. w Ośrodku
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym, ul. Powstańców Śląskich 16, godz. 11:00.
Wyniki konkursu będą dostępne na stronie : www.orewkrosno.org.pl
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

CELE KONKURSU:
o
o
o
o
o

integrowanie uczestników placówek PSOUU koło w Krośnie,
rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej tradycją Świąt Bożego Narodzenia,
rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
rozwijanie zdolności manualnych,
promowanie twórczości artystycznej uczniów i wychowanków.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do uczniów i wychowanków placówek krośnieńskiego Koła
PSOUU: ŚDS, WTZ, OREW.
Uczestnicy wykonują bombkę techniką dowolną. Wykonaną bombkę, opisaną i odpowiednio
zabezpieczoną przed zniszczeniem, należy dostarczyć w podanym terminie.

FORMA WYKONANIA:
Jury oceniać będzie prace w dwóch kategoriach:
1. Forma przestrzenna,
2. Forma płaska (wykonana na papierze formatu A4 lub A3).
Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne. Nie oceniamy prac zbiorowych.
Każda bombka powinna posiadać zawieszkę umożliwiającą zawieszenie jej na choince.
Do wykonanej bombki należy dołączyć wizytówkę (załącznik nr 1) wg niżej podanego wzoru.

KRYTERIA OCENY:
Jury oceniać będzie:
- zgodność pracy z regulaminem i tematem konkursu,
technikę wykonania,
walory artystyczne,
ogólną estetykę pracy,
oryginalność pracy,
samodzielność.
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………………………………………………………………………................
Wiek uczestnika...........................................................................................................................
Nazwa placówki....……………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko koordynatora pracy (nauczyciela lub terapeuty)………....……………………
Adres e-mail placówki:................................................................................................................

