Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
pragnie zaprosić
uczniów zerówek oraz klas I - III
szkół podstawowych do udziału

w międzyszkolnym konkursie plastycznym
„Zimowe uroki Lublina”
Cele konkursu:
1. Budzenie zainteresowania twórczością Józefa Czechowicza.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia prac.
4. Rozwijanie umiejętności wyrażania i postrzegania świata w formie plastycznej.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
oddziały zerowe
klasy I - III szkoły podstawowej.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i nadesłanie własnej,
samodzielnej pracy , która nie była wcześniej publikowana i nagradzana w innych
konkursach.
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej do wiersza Józefa
Czechowicza „Zima” w wybranej formie.
Technika wykonania prac: dowolna płaska (np. farby, pastele, kredki, wycinanka, itp. bez
użycia materiałów sypkich), format A4 lub A3
Tekst wiersza w załączniku
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko dziecka, klasa, dokładny adres przedszkola lub szkoły, telefon, email,
imię i nazwisko opiekuna pracy,
Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do 5 stycznia 2018r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2018 roku.

Załącznik nr 1
Józef Czechowicz
Zima
Pada śnieg, prószy śnieg,
wszędzie go nawiało.
Dachy są już białe,
na ulicach biało.
Strojne w biel, w srebrny puch
latarnie się wdzięczą.
Dziń-dziń-dziń-dziń-dziń-dziń,
dzwonki sanek brzęczą.
Pada śnieg, prószy śnieg,
bielutki jak mleko.
W sklepach gwar, w sklepach ruch:
- Gwiazdka niedaleko!
Jeszcze dzień, jeszcze dwa,
chłopcy i dziewczynki!
Będą stać niby las
na rynku choinki

Załącznik: (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie
wizerunku mojego dziecka ………………………………….. na potrzeby organizacji
Międzyszkolnego konkursu plastycznego
„Zimowe uroki Lublina”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. poz. 926 z późn. zmianami).
podpis Opiekuna

