Książnica Stargardzka oraz II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
w Stargardzie zapraszają uczniów Państwa Szkoły do udziału w corocznym Konkursie
Plastycznym. Tegoroczny konkurs będzie inspirowany życiem oraz twórczością
Papieża św. Jana Pawła II.
Polski Sejm wśród Patronów Roku 2020 umieścił Karola Wojtyłę – późniejszego
Ojca Świętego Jana Pawła II. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin tego
wybitnego Polaka.
Książnica Stargardzka razem z II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, chcąc
uczcić to wydarzenie proponuje, aby to właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II był bohaterem
organizowanego przez nas tegorocznego powiatowego konkursu plastycznego.
Koordynatorami konkursu są: ze strony Książnicy Stargardzkiej - pani Beata Śpiechowicz,
natomiast ze strony II Liceum Ogólnokształcącego - pani Bożena Waszak.
Poniżej umieszczony jest Regulamin Konkursu.
Prosimy o uważne zapoznanie się z jego punktami.

REGULAMIN
Cel konkursu:
 Upamiętnienie życia i twórczości Ojca Świętego Jana Pawła II,
 Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości plastycznej i estetycznej wśród
młodzieży szkolnej,
 Wykazanie możliwości plastycznych młodych twórców inspirowanych osobą
Jana Pawła II,
 Promowanie uzdolnionej plastycznie młodzieży,
 Zachęcanie młodzieży do udziału w konkursach i przedsięwzięciach
organizowanych przez miejskie instytucje kulturalne i oświatowe.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
(klasy IV – VIII) oraz ponadpodstawowych miasta Stargardu i powiatu
stargardzkiego.
2. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę
koniecznie w formacie A 3 (42 x 29,5 cm). Inny format nie będzie
uwzględniany !
3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Dopuszcza
się także grafikę komputerową. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
4. Wszystkie prace konkursowe muszą być na odwrocie podpisane – ( imię
i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa i telefon kontaktowy ).
Koniecznie należy podać na odwrocie wydarzenie z życia Jana Pawła II
lub jego dzieło, które stało się inspiracją dla pracy konkursowej.
5. Prace prosimy składać do 16 marca 2020 roku (włącznie)
w Sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego (parter)
od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy Sekretariatu lub
przesłać pocztą na następujący adres: II Liceum Ogólnokształcące,
ul. Mieszka I nr 4, 73 - 110 Stargard z dopiskiem „Jan Paweł II”.
UWAGA ! Po tym terminie prace nie będą już przyjmowane.

Nagrody:
1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu oceni powołana przez
organizatorów Komisja.
2. Komisja oceni prace w dwóch kategoriach:
a) uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII),
b) uczniów szkół ponadpodstawowych.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu, nastąpi w piątek 20 marca
2020 roku o godzinie 11.15 w Dziale Dziecięco – Młodzieżowym Książnicy
Stargardzkiej (I piętro).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

