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VI EDYCJA
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

„PODLASIE –MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH
DROŻSZA…”
Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych…
I.ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku
II. CELE KONKURSU:
1. promocja województwa podlaskiego;
2. kształtowanie patriotyzmu lokalnego;
3. zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu;
4. popularyzacja walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia;
5. promocja podlaskiego rękodzieła ludowego;
6. rozwijanie umiejętności plastycznych przez stosowanie różnych technik i form
plastycznych;
7. prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół;
III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie
województwa podlaskiego.
rodzaj prac i technika dowolna.
prace nadesłane na konkurs muszą zawierać oświadczenie (zał. nr 1) oraz uzupełnioną
metryczkę (zał. nr 2)
do konkursu można zgłosić wyłącznie prace wcześniej nie publikowane.
prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 20 kwietnia 2018 roku
na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok z dopiskiem:
konkurs „Podlasie –mnie ta ziemia od innych droższa…”
IV. OCENA PRAC:
oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu,
która zwróci uwagę na: • zgodność z tematem • pomysłowość, oryginalność i
wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu •atrakcyjność wizualną •estetykę
wykonania pracy.
prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

I. kategoria: formy płaskie - np. rysunek, malarstwo, wycinanka, collage, grafika
warsztatowa, itp.
II. kategoria: formy przestrzenne – np. rzeźba, ceramika, konstrukcja przestrzenna, wyrób ze
słomy, wikliny, bibułki, pisanka, haft, robótka ręczna, witraż, itp.
z uwzględnieniem grup wiekowych:
• uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
• uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
• uczniowie klas VII SP oraz klas II – III gimnazjalnych
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (lista laureatów) zamieszczona będzie na
stronie internetowej organizatora www.sp5.bialystok.pl a opiekunowie zostaną
dodatkowo powiadomieni telefonicznie.
Ponadto na stronie organizatora dostępne będzie: zaproszenie na uroczystą galę,
dokumentacja zdjęciowa, filmowa oraz sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia.
V. NAGRODY
 Nagrody główne rzeczowe – I, II, III miejsce w każdej kategorii
 Wyróżnienia, dyplomy
 Podziękowania dla opiekunów, drobne upominki dla opiekunów
VI. FINAŁ KONKURSU:
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbędzie się w maju 2018r. o
godz. 10.00 w Białymstoku (dokładne dane miejsce gali zostanie podane w późniejszym
terminie – do końca kwietnia 2018r. na stronie internetowej organizatora).Prace laureatów
zostaną przedstawione na wystawach pokonkursowych: w UM w Białymstoku, w SP nr 5 w
Białymstoku.
VII. UWAGI KOŃCOWE
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego pakowania nie
będą brane pod uwagę.
Prace oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.
Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie otrzymają dyplomy z
podziękowaniem za wkład pracy, dodatkowo upominki.
Więcej informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy konkursu: Jolanta
Jasiuk, Aneta Michalczuk pod numerem telefonu szkoły: 85 – 741-59-81
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok
tel. 85-7415-981 www.sp5.bialystok.pl
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Podstawowej nr 5 w Białymstoku

Komisja Konkursowa:
 Bogdan Wróbel –dyrektor SP nr
Białystok
 Elżbieta Sorkowska – SP nr 5 Białystok
 Ewa Safarewicz – SP nr 5 Białystok
Szkoły
 Zbigniew Świdziński – MDK Białystok
 Krystyna Kunicka – WOAK Białystok
 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół SP 5
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