Ważne uwagi techniczne
dotyczące prac konkursowych:

Fotografie
Do Konkursu zakwalifikujemy fotografie
w formacie 13 x 18 cm. Do wykonanych
zdjęć prosimy koniecznie dołączyć ich zapis
cyfrowy.

WSPÓŁRZĄDZIMY
UCZYMY SIĘ
TWORZYMY
BAWIMY SIĘ

NA JUBILEUSZ NIEPODLEGŁOŚCI

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY

URSYNÓW
MAŁA OJCZYZNA

Prace plastyczne
Nie stawiamy żadnych ograniczeń co do
techniki prac plastycznych. Powinny one
zostać w oryginale dostarczone Komisji
Konkursowej.

Jak opisać prace konkursowe?
Każda praca powinna zawierać:
tytuł
imię i nazwisko ucznia
nazwę szkoły, klasę
telefon kontaktowy ucznia.

Prace zgłaszane do Konkursu
nie będą zwracane Autorom.
Folder Konkursu został opublikowany
na
stronie
internetowej:
http://gim94.edupage.org

fot. Kuba Dąbrowski
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SAM O RZ ĄD U C Z N I O WS K I
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Organizator
Szkoła Podstawowa nr 336
im. Janka Bytnara „Rudego”

październik – listopad 2018 r.

„Małe jest zwierciadłem wielkiego”

REGULAMIN KONKURSU
Adresujemy go do wszystkich Koleżanek
i Kolegów, którzy związani są z naszą
Dzielnicą, identyfikują się z jej przestrzenią
i gotowi są „oswajać ją” za pomocą obrazu
fotograficznego, malarskiego lub rysunku.

Ursynów z lotu ptaka

„M a ł a O j c z y z n a to miasto czy wieś,
w której się urodziliśmy, to środek
świata. To przestrzeń niewielka, w której
się obracamy…”
Prof. Leszek Kołakowski, 1993 r.

„M a ł a
Ojczyzna
to dostępny
zmysłowemu poznaniu świat barw,
domów, ulic, parków, lasów, świat
niepowtarzalnej konstelacji obrazów,
oswojonej przestrzeni.”
S. Starczewski,
„Małe Ojczyzny. Tradycja dla przyszłości.”

Zwieńczeniem Konkursu będzie wystawa
nagrodzonych
prac,
której
wernisaż
odbędzie się podczas szkolnych obchodów
STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI w listopadzie
2018 r.

 Uczestnik Konkursu może przygotować
maksymalnie 5 zdjęć lub 5 obrazów
plastycznych (w dowolnej technice, max
w formacie A3). Może to być także
pojedyncza praca.
 Wszystkim pracom konkursowym należy
nadać autorski tytuł.
 Oceny
prac
dokona
Komisja
Konkursowa, która będzie kierowała się
następującymi kryteriami:
 zgodnością formy i treści prac
z tematem Konkursu,
 oryginalnością i twórczym
potraktowaniem tematu,
 walorami
artystycznymi
i technicznymi prac.
 Autorzy wyróżnionych prac zostaną
nagrodzeni.
Prace konkursowe można składać do 20
października 2018 r. bezpośrednio
w sekretariacie szkoły lub wysłać na
adres: SP nr 336, 02-791 Warszawa w budynku przy
ul. Na Uboczu 9

URSYNÓW TO NASZA MAŁA
LOKALNA OJCZYZNA

Krzyż Karniewskich przy Alei Kasztanowej

Plac zabaw na rogu ul. Bażantarni i KEN

