Kraków, 25.01.2021r
.

Regulamin konkursu
„Ja w karnawale”
§ 1.
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze
Spektrum Autyzmu „Przystanek Szkoła” w Krakowie.

§ 2.
Cele konkursu
1)
2)
3)
4)

Rozwijanie umiejętności plastycznych.
Stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Rozwijanie umiejętności współpracy.
§ 3.
Uczestnicy i zasady uczestnictwa w konkursie

1) Konkurs adresowany jest do wychowanków Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci
z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Szkoła” w Krakowie.
2) Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie strojów karnawałowych lub masek, a następnie
zaprezentowanie ich na wspólnym zdjęciu z wychowawcami. Fotografię należy wysyłać na adres
emailowi sekretariatu szkoły.
3) Zdjęcie będzie oceniane pod kątem oryginalności pozy oraz estetyki wykonania pracy.
4) Prace konkursowe należy dostarczać na adres e-mail placówki:
biuro@przystanek-szkola.pl do dnia 16.02.2021 r, rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie
nagród odbędzie się dnia 26.02.2021 r..
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§ 4.
Przebieg konkursu
1)
2)
3)
4)

Złożenie prac do dnia 16.02.2021.
Powołanie komisji konkursowej przez organizatorów konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu dnia 26.02.2021. (decyzje komisji konkursowej są ostateczne)
Organizacja wystawy prac w formie elektronicznej na witrynie internetowej szkoły
http://przystanek-szkola.pl/, jak również stronie internetowej w portalu facebook
https://www.facebook.com/przystanekszkola/. Umieszczone tam zdjęcia zostaną wstawiony
w taki sposób, aby nie ujawniać wizerunku uczestników.
§ 5.
Kryteria oceny prac

1) Zgodność z tematem
2) Walory estetyczne
3) Kreatywność i wyobraźnia
§ 6.
Nagrody
1) Organizator konkursu przewiduje dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy, a dla
zwycięskiej klasy nagrodę rzeczową.
2) Wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród rzeczowych odbędzie się 26.02.2021 r.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1) Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem.
2) Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie na stronie
internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum
Autyzmu w Krakowie jak również stronie internetowej w portalu facebook.
4) Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
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