
ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy w Łubnicach

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Centrum Kultury w Łubnicach

1. Cele konkursu:

- stworzenie możliwości do kreatywnego wyrażania siebie i artystycznego 

  działania;

- krzewienie artystycznej wrażliwości młodych ludzi;

- tworzenie warunków szlachetnego współzawodnictwa;

- rozwój umiejętności plastycznych;

- kształtowanie wyobraźni u dzieci i młodzieży; 

- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy 

   przedmedycznej;

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje i innych.

2. Tematyka konkursu:

- prezentacje wokalne i recytatorskie nawiązujące do hasła konkursu,

- konkurs plastyczny i konkurs wiedzy z zakresu pierwszej pomocy 

  przedmedycznej.

3. Uczestnicy:

- uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież z terenu gminy Łubnice

4. Zgłoszenia i termin:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału na załączonej 

Karcie Zgłoszenia i przesłanie jej na adres Centrum Kultury w Łubnicach, 

drogą pocztową lub mailową.

Termin przyjmowania zgłoszeń, jak również gotowych prac plastycznych 

(technika prac dowolna, format A3) upływa dnia 3 listopada 2018 roku. 

Po wyznaczonym terminie prace i zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

5. Kryteria oceny i nagrody:

- komisję i jej skład powołują Organizatorzy;

- werdykt ogłoszony przez Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu;

- jury w każdej kategorii przyzna kolejno I, II i III  miejsce.

6. Kategorie wiekowe:

przedszkole, 1-3 (szkoła podstawowa), klasy 4-6 (szkoła podstawowa), 

klasy 7-8 (szkoła podstawowa) i gimnazjum.

7. Ocenie podlegać będzie:

- prezentacja sceniczna;

- poziom przygotowanego występu;

- walory artystyczne i pomysłowość;

- poziom wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.

8. Termin:

- 14 listopada 2018 r. (środa)) – przedszkole i kl. 1-3

- 15 listopada 2018 r. (czwartek) - kl. 4-6

- 16 listopada 2018 r. (piątek) – kl. 7-8 i gimnazjum

Przeglądy odbędą się w Centrum Kultury w Łubnicach.

9. Warunki techniczne:

Uczeń może wziąć udział tylko w jednej tematyce konkursowej. 

Występy sceniczne i prace plastyczne wykonywane indywidualnie. 

Muzykę odtwarzaną podczas występów należy nagrać na pendrive 

lub przesłać plik mp3 e-mailem na adres: promocja@cklubnice.pl

Podkłady muzyczne należy przekazać wraz z kartą zgłoszeniową 

nie później niż do 2 listopada 2018 r.

Dodatkowe informacje: 
Centrum Kultury w Łubnicach, tel. 15* 865 92 41
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