Wojewódzki Konkurs
Plastyczny o Morzu Bałtyckim
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
oraz klas III gimnazjum
Organizator:
 Bytomskie Koło Terenowe Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Geograficznego
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego, ul. Nickla 19,
41-908 Bytom Miechowice.
Patronat i wsparcie:




Katowicki Oddział PTG na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Cele konkursu:
 przybliżenie

problematyki

związanej

z

Morzem

Bałtyckim,

jego

zasobami,

ukształtowaniem i ekologią,
 pogłębianie wiedzy na temat bioróżnorodności Morza Bałtyckiego
 rozbudzanie pasji młodego ekologa
 poznanie atrakcji turystycznych Pobrzeża Gdańskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego w Bytomiu
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REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs wojewódzki przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
oraz klas III gimnazjum z województwa śląskiego.
2. Organizatorki konkursu: mgr Karina Dyba, mgr Marta Guja oraz mgr Justyna Przepadło
- nauczycielki ZSO nr 5 w Bytomiu oraz mgr Małgorzata Bosek (ZSMS Bytom).
3. Forma konkursu – KOMIKS
a) Wymagania plastyczne:
- praca wykonana samodzielnie przez jednego ucznia, format pracy to kartka o wymiarze
od A4 do A3 lub książeczka w formacie A5 z maksymalną liczbą 4 kartek.
UWAGA!!! Praca wykonana niesamodzielnie lub plagiat będą od razu dyskwalifikowane.
- technika wykonania: rysunek wykonany kredkami (tylko ołówkowymi !!!), pisakami,
cienkopisami, ołówkiem, piórem, długopisem
UWAGA!!! Praca wykonana farbami, kredkami świecowymi, węglem, pastelami będzie
odrzucana
b) Wymagania merytoryczne:
- Komiks dotyczy atrakcji turystycznych Pobrzeża Gdańskiego, z koniecznym
uwzględnieniem Fokarium i Morświnarium w Helu i ochrony ssaków bałtyckich (foka szara,
foka pospolita, foka obrączkowana i morświn)
- Komiks ma zawierać tytuł oraz zaprezentować przygody bohaterów, którymi są foki
(o imionach nadanych w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
– patrz http://www.fokarium.pl/helskie_foki.html) lub morświny zamieszkujące Bałtyk.
4. Informacji o konkursie wyłącznie drogą mailową udzielają: mgr Marta Guja i mgr
Justyna Przepadło (zso5.bytom@wp.pl) (Prosimy w temacie maila wpisać: „Konkurs
bałtycki PTG”).
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5. Prace uczniów wraz z załącznikami należy przesyłać do ZSO nr 5

na adres

41-908 BYTOM, ul. NICKLA 19 do 6 MAJA 2019 r.
Prace które dotrą do organizatora po 6 maja 2019r. nie zostaną uwzględnione.
6. Wyniki i wręczenie nagród zwycięzcom:
Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 MAJA 2019r. (wtorek) od godziny
10.00 do 14.00 w siedzibie organizatora w ramach dorocznej konferencji naukowej
„Morze Bałtyckie z naszej perspektywy”.
7. Uczniowie biorący udział w konkursie są zobowiązani do dostarczenia organizatorowi
odpowiednio wypełnionego załączników.
Polecane źródła:
http://www.hel.ug.edu.pl/
http://www.naszbaltyk.pl/
http://pomorskie.travel/en/Discover-Regions-Tricity
i inne
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Załącznik 1

Wojewódzki Konkurs
Plastyczny o Morzu Bałtyckim
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
oraz klas III gimnazjum
METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Nazwa i adres szkoły:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nazwisko i imię ucznia , klasa:
............................................................................... klasa ..............
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna/ opiekunów :
..................................................................................................................................................
Adres mailowy / telefon nauczyciela – opiekuna/opiekunów:
……………………………………………………………………………………………………………
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