MOTTO:
„Gdyby pszczoła zniknęła z powierzchni planety, ludziom pozostałyby cztery
lata życia. Bez pszczół nie ma zapylania, a więc też roślin, zwierząt i ludzi”.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
„Pszczoły”
HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY ŚWIERKLANY
ORGANIZATORZY:
Koło Pszczelarzy Świerklany, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach,
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach.
TEMATYKA KONKURSU: Pragniemy zwrócić uwagę młodego człowieka na otaczającą nas
naturę. Świat pszczół to rzecz bezcenna. Pracują całe swoje życie, aby rośliny mogły się
rozwijać i obdarzać nas swoimi owocami. To one w decydujący sposób wpływają na losy
naszej ziemi. Chrońmy pszczoły, ponieważ zdrowa przyszłość następnych pokoleń w dużej
mierze zależy właśnie od nich.
CELE KONKURSU:
•
•

uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody,
prezentacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie plastyki i fotografii

•
•

rozwijanie wrażliwości estetycznej, inspirowanej światem przyrody, przeżyciami i
wyobrażeniami,
wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych i
fotograficznych.

.
UCZESTNICY:
Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja Gminy Świerklany, uczestnicy zajęć
plastycznych Śląskiej Galerii „Jan” w Jankowicach, uczestnicy kół plastycznych i
fotograficznych Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
WARUNKI KONKURSU:
•
•
•
•
•
•

format prac plastycznych i technicznych A3
technika dowolna płaska
zdjęcia wykonane w technice analogowej lub cyfrowej, a następnie wywołane lub
wydrukowane, format minimum 130x180 mm - odpowiednio każdy bok, uczestnik
może zgłosić maksymalnie 4 fotografie.
praca indywidualna,
prace opisane na odwrocie- imię i nazwisko autora, wiek, dane placówki, imię
i nazwisko instruktora/ nauczyciela
Wzięcie udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych
uczestnika

PRACE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH WIEKOWYCH:
Przedszkola, Klasy I-III SP, Klasy IV-VI SP, Gimnazja,
PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES :
ŚLĄSKA GALERIA „JAN”
44-264 JANKOWICE
Ul. PROSTA 2
TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO 25. 05. 2017r.
PODSUMOWANIE KONKURSU:
W CZERWCU 2017 r. W ŚLĄSKIEJ GALERII „JAN” w JANKOWICACH. O dokładnym terminie
poinformujemy wraz z wynikami konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatowego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej: www.popp-powiatrybnicki.pl; oraz na stronie GOKiR Świerklany
www.swierklany.org.pl

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU: tel. 504820447, e-mail: popp@powiatrybnicki.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

