REGULAMIN KONKURSU „Zabytki Sandomierz”
I. ORGANIZATOR
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu
II. CELE KONKURSU







Spędzenie kreatywnie wolnego czasu dzieci w wieku od 5do 9 lat razem z rodzicami
lub opiekunami
Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez kreatywne budowanie z klocków typu LEGO
(czyli klocków Lego oraz podobnych) na określony temat.
Rozwijanie zdolności manualnych dzieci.
Poznawanie historii Sandomierza
Budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu.
Promocja szkoły

III. WARUNKI UCZESTNICTWA






Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5do 9 lat,
Dziecko biorące udział w konkursie musi być pod opieką rodzica lub wskazanego
przez rodziców opiekuna (nauczyciela).
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są pisemnie (na przygotowanych drukach; opis
pracy, zgoda) wraz z przyniesieniem pracy dn. 2.03.2020 w godz. od 8.00 do 16.00 w
sali nr 5
W konkursie uczniowie prezentują jedną pracę wykonaną z klocków typu LEGO
przedstawiającą wybrany zabytek miasta Sandomierza.
Udział w konkursie jest dobrowolny, ma charakter edukacyjny

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Skład jury konkursu:
 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 pani Elżbieta Sobolewska
 Zaproszony architekt pan Wojciech Gucwa
 Przedstawiciele placówek uczestniczących w konkursie
 Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2
 Przedstawiciel Rady Rodziców
Jury wybierze najciekawsze pracę spośród uczestników biorących udział w konkursie.
Kryteria oceny: ogólny wygląd zewnętrzny, estetyka, kreatywność , dokładność,
podobieństwo do oryginału
Ocena końcowa danego modelu odbywa się w skali punktowej od 1 do 5. Decyzja Jury jest
ostateczna i niepodważalna
V. PREZENTACJA PRAC / OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
02.03.2020
03.03.2020

Przygotowanie wystawy 8.00-16.00 sala nr 5
Rozstrzygnięcie konkursu 15.00

V. KONTAKT
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Kazimierz Wielkiego
Ul. Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
Tel/fax 15 832 25 75
W przypadku pytań odpowiedzi udzielają nauczyciele: p. Agnieszka Piętowska , p. Bożena
Chmielewska i p .Maria Bernaś
XI. UWAGI DODATKOWE
 Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 Każdy uczestnik ma opiekuna. Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo podopiecznych.
 Dokumentacja fotograficzna z konkursu będzie dostępna na stronie szkoły, facebooku
oraz w prasie regionalnej.

