III REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY "HISZPAŃSKIE INSPIRACJE"
DLA SZKÓL GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do
wzięcia udziału w konkursie na pracę plastyczną pt. „Hiszpańskie inspiracje” organizowanym
przez II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.
Zwracamy się z prośbą do nauczycieli plastyki, techniki, zajęć artystycznych, wiedzy
o kulturze oraz języka hiszpańskiego o zachęcenie młodzieży do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs ma na celu:
-

zainteresowanie uczniów bogatą kulturą Hiszpanii,

-

inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej,

-

rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów,

-

popularyzację twórczości utalentowanej młodzieży,

-

promowanie młodych talentów.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (samodzielnej) pracy
plastycznej inspirowanej kulturą krajów hiszpańskojęzycznych, ich sztuką lub
pięknem krajobrazu. Dopuszcza się następujące formy prac:
-

rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką

-

praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką;

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy na adres szkoły: II Liceum
Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrową Górnicza do
07.04.2017. Prace można również złożyć osobiście w sekretariacie szkoły. Na
kopercie należy umieścić dopisek ”Hiszpańskie inspiracje – konkurs”.
5. Do pracy powinna zostać dołączona informacja zwierająca imię i nazwisko autora,
wiek, dane szkoły (adres i telefon) oraz imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
6. Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób.
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7. Kryteria oceny pracy: ciekawe i twórcze przedstawienie tematu, estetyka wykonania,
walory artystyczne.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu
www.lo2.dabrowa.pl Powiadomimy również telefonicznie szkoły, których uczniowie
zostaną nagrodzeni.
9. W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele II LO oraz dyrekcja liceum. Decyzja
komisji jest ostateczna i niepodważalna.
10. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła gimnazjalna
i ponadgimnazjalna. W każdej z kategorii zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace.
11. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród
nastąpi w dn. 14.04.2017 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego
w Dąbrowie Górniczej.
12. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie
prawo do ich wystawiania i publikowania.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Koordynator konkursu: mgr Marzena Twardy
tel. 32 262 34 80
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