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Grodzisk Wielkopolski, dnia 15.11.2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim zaprasza do udziału w konkursie na:

„TRADYCYJNY
STROIK BOŻONARODZENIOWY”
który odbędzie się
8 grudnia 2017 r. w Pałacu w Kotowie
Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konkursie prosimy o przesłanie karty
zgłoszeniowej faxem do sekretariatu szkoły w terminie
do 30 listopada 2017roku.

Osoby odpowiedzialne
za organizację konkursu:
Emilia Krzyżanek
Maria Łukowska
Sylwia Roj - Skubel

Dane kontaktowe:
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Żwirki Wigury 2
62-065 Grodzisk Wielkopolski

miejsce przyjmowania zgłoszeń Pałac w Kotowie –
tel/fax 61/44-72-027, email: kotowosekretariat@wp.pl
Informacji udziela sekretariat szkoły w Kotowie tel. 502 434 197

Cele konkursu:
-

kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia,
edukacja młodzieży w zakresie poznania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów
związanych z obrzędowością ludową,
pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

Ramy czasowe konkursu
1000 - 1015 przyjazd uczestników i przydział stanowisk,
1015 - 1230 rozpoczęcie konkursu i przypomnienie zasad udziału, wykonanie prac konkursowych
1230 – 1300 ocena stroików przez komisję konkursową złożoną m.in. z opiekunów zgłoszonych zespołów,
1300 – 1400 zakończenie konkursu, podsumowanie wyników, wręczenie zwycięzcom dyplomów i nagród.

REGULAMIN KONKURSU
„TRADYCYJNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”












konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: dla uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
uczestnicy wykonują stroiki indywidualnie i pracują samodzielnie,
maksymalna liczba uczestników indywidualnych to 2 osoby z jednej szkoły
dekoracje- stroiki są wykonywane na miejscu z przywiezionych materiałów,
uczestnicy nie przywożą i nie tworzą elementów do poczęstunku,
zgłoszenie udziału jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i efektów
wykonanej pracy oraz danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie
danych osobowych ( DZ.U.nr .133. poz. 883),
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i wykonania zdjęć nagrodzonych
prac,
organizatorzy nie zwracają prac konkursowych,
maksymalne wymiary stroików: 50/50/50 lub 60/30/50,
preferowane wykorzystanie materiałów naturalnych(np. kora, mech, kasztany, żołędzie, suszone
owoce, kwiaty, szyszki itp.)

Zasady oceny prac konkursowych:
 oryginalność kompozycji,
 estetyka wykonania,
 wkład pracy własnej,
 samodzielność wykonania,
 wykorzystanie materiałów naturalnych
 kolorystykę
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…………………………………………………………….…
data zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dyrekcja ....................................................................................................................
................................................................................... zgłasza do udziału w konkursie
”TRADYCYJNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”
następujących uczestników:
1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
Opiekun uczestników:
…………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy(opiekuna)…………………………………………………
Adres e-mail(opiekuna)…………………………………………………………

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
następujących uczestników:
3) ……………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………

Opiekun uczestników:
…………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy(opiekuna)…………………………………………………
Adres e-mail(opiekuna)…………………………………………………………
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