Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Mississauga zaprasza uczniów polskich szkół
z Mississauga, Toronto i okolic do udziału w konkursie plastycznym „Collage”:
„NIEPODLEGŁA W MOICH OCZACH ”
Niepodlegla w moich oczach-1918-2018. Praca powinna prezentować indywidualną wizję niepodległej Polski. Moja
ojczyzna w 2018 w połączeniu ze zmianami, jakie zaszły w naszym kraju na przestrzeni 100 lat od odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918r.
1. CEL KONKURSU:
 Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
 Propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, sztuki „collage”*jako jednej z form wyrazu artystycznego.
 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej u dzieci i młodzież oraz inspirowanie do pracy twórczej.
 Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej.
 Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz kultywowanie wartości i ideałów.
 Rozwijanie pasji badawczej młodego pokolenia oraz integracja międzypokoleniowa.
2. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczniów polskich szkół od klasy 3-8 i szkół średnich z Mississaugi, Toronto i okolic.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę w formacie nie mniejszym jak 63cm x47cm, a nie większym jak
71cm x 56cm wykonaną w technice „collage”.
 Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę (wzór w załączeniu), którą naklejamy na odwrocie pracy.
 Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje także zgodę na
ewentualną publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku laureatów na stronach WWW, Facebooku i w prasie.
4. TERMINARZ
 Termin oddawania prac mija 15 października 2018
 Prace konkursowe w sztywnych opakowaniach należy oddawać nauczycielom w klasach lub przesłać pocztą pod adres:
Ryszard Sopala, 565 Boismere Crt., Mississauga ON, L5A 1H2
 Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania na początku listopada 2018, o którym wszystkie
nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator Konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami
Złożenie lub nadesłanie prac jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu
Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu, wszelkie decyzje organizatora będą
wiążące i ostateczne
 W przypadkach nieprzewidzianych w regulaminie rozstrzyga organizator
5.





*Kolaż (również z fr. collage)–technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii,
drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą
olejną, farbą akrylową , gwaszem).

Metryczkę prosimy wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo i nakleić na odwrocie pracy plastycznej.
KONKURS PLASTYCZNY „NIEPODLEGŁA W MOICH OCZACH”
imię i nazwisko ucznia:
wiek i klasa:
nazwa polskiej szkoły, miasto:
numer telefonu uczestnika konkursu, adres emailowy:

