Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoła
Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu oraz Szkoła Podstawowa im. Ziemi
Mazowieckiej w Liszynie mają przyjemność zaprosić do udziału w konkursie plastycznym na
logo pod hasłem "Gmina Słupno dba o zdrowie". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych oraz ich rodzin i został objęty patronatem Wójta Gminy Słupno.

Cele konkursu:


integrowanie i budowanie poprawnych więzi międzyludzkich,



poprawa świadomości wpływu zdrowego trybu życia i odżywiania na samopoczucie i
zdrowie,



zmiana sposobu spędzania wolnego czasu – aktywność fizyczna zamiast
komputera/tabletu,



uświadomienie korzyści płynących z aktywności ruchowej i jej pozytywnego wpływu
na samopoczucie i zdrowie.

Zasady konkursu:
- uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne - propozycje na wspólne logo szkół Gminy
Słupno, ubiegających się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

- technika prac dowolna (bez prac wykonanych grafiką komputerową, z użyciem plasteliny
oraz materiałów sypkich);
- format prac A4;
- prace powinny zawierać wyłącznie obraz graficzny, bez tekstu;
- prace rolowane, składane oraz takie, które nie będą spełniały wymogów niniejszego
regulaminu, nie będą brane pod uwagę;
- dozwolone jest wykonanie pracy wspólnie z rodzeństwem;
- nie należy oprawiać prac plastycznych, także w passe-partout;
- każda praca musi być opatrzona danymi uczestnika: imię i nazwisko/imiona i nazwiska,

klasa, nazwa szkoły, nr telefonu;
- komisja konkursowa dokona oceny prac plastycznych pod kątem zgodności z tematem,
oryginalności, estetyki wykonania, kreatywności);
- werdykt komisji konkursowej, na każdym etapie jest ostateczny i nie podlega weryfikacji;
- wszystkie, przesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie
prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
 Prace należy składać w sekretariacie swojej szkoły do dnia 28 lutego 2018 roku.
 Każda ze szkół przeprowadza wstępne eliminacje, w wyniku których typuje trzy
najlepsze prace do drugiego etapu konkursu.
 Odbędzie się on 3 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im.
abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, gdzie nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu.
 Na zwycięzców czekają nagrody.
 Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Urzędzie Gminy Słupno.
 Zwycięska praca zostanie wspólnym logo szkół Gminy Słupno, ubiegających się o
certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w zakresie ilości prac wybranych w
poszczególnych placówkach do drugiego etapu konkursu.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

