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Konkurs Laurka dla AK-owca
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „LAURKA DLA AK-owca”

§ 1 Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Społeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy
Utworzenia Armii Krajowej, o którym mowa na stronie www.80ak.pl (dalej
„Organizator”);
2. Współorganizatorem są Okręg Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
oraz Fundacja im. Stanisława Pomian Srzednickiego.
§ 2 Adresat konkursu
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do
uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.
§ 3 Czas trwania konkursu
Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać do 30 listopada 2021 r.
§ 4 Cele konkursu
1. Promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu;
2. Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym
narodem, Żołnierzem Armii Krajowej jego historią i tradycjami;
3. Kształtowanie świadomości narodowej;
4. Wzbudzanie zainteresowania poznawaniem dorobku kulturalnego naszej ojczyzny;
5. Propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej;
6. Kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci;
7. Rozwijanie kreatywności dzieci;
8. Zachęcanie do prezentowania wytworów pracy.

§ 5 Warunki uczestnictwa
1. Zadaniem uczestników konkursu „Laurka dla AK-owca” jest wykonanie pracy
plastycznej indywidualnej (przedszkola) lub zbiorowej (szkoły podstawowe) o
tematyce patriotycznej, związanej z żołnierzami Armii Krajowej. Prace powinny być
wykonane w formacie:
·
A4 – A3 – przedszkola, oddziały przedszkolne – prace indywidualne
·
A2 – A1 – klasy I – III szkół podstawowych – prace zbiorowe
2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką: rysunek, collage,
malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, batik, ceramika, tkanina i inne.
W pracach konkursowych prosimy o niewykorzystywanie świeżego materiału
przyrodniczego .
3. W konkursie plastycznym „Laurka dla AK-owca” może wziąć udział dowolna liczba
Uczestników z danej placówki edukacyjnej.
4. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
5. Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć: –
kartę uczestnika konkursu
plastycznego pt. ”Laurka dla AK-owca” z danymi kontaktowymi nauczyciela
–
pisemną zgodę rodzica/opiekuna dziecka na udział w konkursie oraz na
publikację zdjęć (załącznik nr 2).
6. Na odwrocie pracy należy zamieścić: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy,
nazwę placówki;
§ 6 Przebieg konkursu.
1. Uczestnicy konkursu „Laurka dla AK-owca” do 30 listopada 2021 r. dostarczają
prace konkursowe wraz z załącznikami osobiście lub pocztą do: Monika Makiewicz,
Przedszkole Miejskie nr 45 w Łodzi, ul. Biegańskiego 9, 91-473 Łódź.
2. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:
·
I grupa: 3 – 4 lata;
·
II grupa: 5 – 6 lat;
·
III grupa: 7 – 9 lat.
3. Oceny prac dokonuje komisja powołana przez Prezesa Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej okręg Łódź, zwana dalej „Komisją Konkursową”.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20 grudnia 2021 r.
5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz Facebooku:
https://m.facebook.com/80ArmiaKrajowa/ Organizatora.
§ 7 Kryteria oceny
1. Komisja Konkursowa ocenia prace w skali od 0 do 5 punktów według następujących
kryteriów:
a) zgodność z tematem (0-5 pkt),

b) kreatywność (0-5 pkt),
c) wartość merytoryczna i poznawcza (0-5 pkt),
d) oryginalność pracy i sposób interpretacji (0-5 pkt),
e) estetyka pracy oraz ogólny wyraz artystyczny (0-5 pkt).
2. Prace niespełniające wymogów formalnych i niesamodzielnie wykonane nie będą
oceniane.
3.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 8 Nagrody
1. W Konkursie wyłonieni zostaną laureaci oraz wyróżnieni w każdej kategorii
wiekowej.
2. Z każdej kategorii wyłonionych zostanie troje laureatów.
3. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
pozostali uczestnicy podziękowania.
4. W zależności od sytuacji epidemiologicznej nagrody zostaną przekazane
indywidualnie, bądź zostaną wysłane.
5. Wernisaż prac konkursowych odbędzie się w miejscu ogłoszonym przez Organizatora
w terminie 14.12.2021 – 14.02.2022 r.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Dostarczenie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w mediach i na stronie
internetowej w celach wynikających z regulaminu konkursu.
2. Osoba odpowiedzialna za konkurs: Monika Makiewicz
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu
oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu,
a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na publikację wizerunku
uczestnika konkursu na stronie internetowej Organizatora. Fotografie prac
plastycznych wykonanych w ramach konkursu mogą być wykorzystane przez
Organizatora do promocji konkursów i inicjatyw pokonkursowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Aktualna wersja
regulaminu dostępna na stronie https://80ak.pl/laurka-dla-ak-owca/
5. Przypadki nieobjęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne,
rozstrzygać będzie Organizator.
https://80ak.pl/wp-content/uploads/2021/09/LAURKA_zalacznik1A_1B_2.doc

