Regulamin
konkursu dla dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

” BOHATEROWIE

TORUŃSKICH ULIC”

IIII edycja 2017

I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu pod
patronatem OM PTTK w Toruniu.
II. Uczestnictwo w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria: Szkoła podstawowa, uczniowie klas I – III
II kategoria: Szkoła podstawowa, uczniowie klas IV – VI
III kategoria: Gimnazjum, uczniowie klas I-III
Prace mogą być indywidualne lub grupowe (grupą może być zespół dwóch osób).
III. Tematyka konkursu:
Każda z grup wiekowych może wykonać pracę w następujących formach:
1. Album w dowolnej technice plastycznej (rysunek, wydzieranka, wyklejanka,
kolaż, fotografie) zawierający następujące informacje na temat wybranej
toruńskiej ulicy:
 Portret patrona ulicy.
 Zasługi postaci dla miasta lub państwa, jego praca, działalność.
 Plan miasta/dzielnicy z zaznaczoną ulicą.
 Ciekawostki związane z ulicą.
 Interesujące obiekty przyrodnicze (np. pomniki przyrody) na ulicy lub w dzielnic.
2. Praca multimedialna zawierające następujące informacje na temat wybranej
toruńskiej ulicy:
 Notatka biograficzna na temat bohatera ulicy, jego życia, działalności, twórczości,
osiągnięć.
 Fotografie, rysunki postaci.
 Fotografie rysunki ulicy/dzielnicy.
 Plan miasta z zaznaczoną ulicą/ dzielnicą.
 Ciekawostki związane z ulicą.
 Interesujące obiekty przyrodnicze na ulicy lub w dzielnicy.
IV. Ocenianie komisji konkursowej podlegać będzie:





Spełnienie wymagań konkursowych.
Wkład pracy własnej.
Oryginalność (ilość własnych pomysłów).
Estetyka wykonania prac.

V. Warunki uczestnictwa:
Prace konkursowe albumy, należy złożyć do dnia 26.05.2016r. w Szkole Podstawowej
nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5 , tel.566551296.
Prace konkursowe multimedialne, należy przesłać na adres mailowy:
anita.grecka@wp.pl do dnia 26.05.2016r.
Do prac należy dołączyć informację:
 Tytuł pracy
 Imię, nazwisko i wiek autora
 Szkoła, SKKT
 Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela)
VI. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród:
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 10.06.2016r. w Szkole
Podstawowej nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5. Autorzy nagrodzonych i
wyróżnionych prac zostaną wcześniej zaproszeni na podsumowanie konkursu.

VII. Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych oraz
nieodebranych nagród.

Organizator konkursu
Anita Grecka-Mycio

