XXIV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY
I. Organizator:

1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Parafia Św. Wojciecha
3. Miejski Dom Kultury

II. Cel konkursu:
-

Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami
Bożego Narodzenia.
Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego
wykonywania szopki.
Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z
różnorodną techniką wykonania.
Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III. Warunki konkursu:

1. Uczestnikami są: dzieci i młodzież redzkich szkół.
2. Temat: Rodzinna szopka bożonarodzeniowa. Forma tradycyjna trójwymiarowa lub inna
według własnego pomysłu. Preferowane są materiały naturalne.
3. Technika prac: Dowolna. Jury będzie brało pod uwagę wielkość pracy, jej oryginalność, technikę,
sposób wykonania postaci i wierność tradycji. Wszystkie elementy szopki jak w latach ubiegłych
powinny zostać wykonane samodzielnie. (Nie będą brane pod uwagę szopki z gotowymi
figurkami).
4. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą:
-

imiona i nazwiska uczniów, ich wiek i klasę,

-

nazwisko opiekuna,

-

nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy,

-

dołączoną zgodę rodziców na udział w
konkursie (załącznik nr 1}

5. Szopkę należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do Izabeli Jarzębskiej
– Pawłowskiej do dnia 14 grudnia 2018r.
6. Szopki oceni komisja konkursowa 18 grudnia 2018r.
o godz. 9.00 w SP nr 3.

V. Nagrody, wystawa pokonkursowa:
1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.
2. Wręczenie nagród nastąpi dn. 20 grudnia 2018r. o godz.
13.00 po jasełkach na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Redzie.
3. Szopki zostają zwrócone uczestnikom konkursu po wręczeniu
nagród w dn. 20 grudnia 2018r.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w
konkursie.

XXIV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY
I. Organizator:

Kategoria: przedszkole – zerówka

1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Parafia Św. Wojciecha
3. Miejski Dom Kultury

II. Cel konkursu:
-

Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami
Bożego Narodzenia.
Podtrzymanie
zwyczaju
własnoręcznego
wykonywania prac.
Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną techniką
wykonania.
Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III. Warunki konkursu:
1. Temat: BAŁWANEK
2. Technika wykonania: Forma przestrzenna. Można w pracy zastosować takie środki jak tektura,
bibułka krepa, wata, celofan, masa solna lub papierowa itp. Bałwanek powinien mieć formę stojącą i
nie przewracać się. Forma wisząca powinna zawierać zawieszkę.

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:
-

imię i nazwisko autora,
wiek, klasę,
nazwę i adres placówki,
imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została
wykonana.
dołączoną zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik nr 1}

4. Bałwanka należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul.
Brzozowa 30 (świetlica) do Izabeli Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia
14 grudnia 2018r.
5. Komisja konkursowa oceni prace 18 grudnia 2018r. o godz. 9.00

w SP3.

6. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w kategoriach wiekowych:

przedszkole - zerówka

IV. Nagrody, wystawa pokonkursowa
1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 17- 20 grudnia na terenie szkoły.
3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 20 grudnia o godz. 13.00 po uroczystych jasełkach na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3.
4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną wykorzystane na cele
charytatywne.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie.

XXIV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY
Kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej
I. Organizator:
1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Parafia Św. Wojciecha
3. Miejski Dom Kultury

II. Cel konkursu:
-

Kultywowanie tradycji
związanych ze Świętami
Bożego Narodzenia.
Podtrzymanie zwyczaju
własnoręcznego
wykonywania szopki.
Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną techniką wykonania.
Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III. Warunki konkursu:

1. Temat: Portret Świętego Mikołaja
2. Technika prac: Forma płaska. Format A4. Można w pracy
dodatkowo zastosować takie środki jak bibułkę krepę, watę, tkaninę,
słomkę, materiały naturalne itp.

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną
metryczkę zawierającą:
- imię i nazwisko autora,
- wiek, klasę,
- nazwę i adres placówki,
imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
-

dołączoną zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik nr 1}

4. Portrety Mikołaja należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. Brzozowa 30
(świetlica) do Izabeli Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 14 grudnia 2018r.

5. Komisja konkursowa oceni prace 18 grudnia 2018r. o godz. 9.00 w SP3.
6. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w kategoriach wiekowych:
klas I – III szkoły podstawowej
IV. Nagrody, wystawa pokonkursowa
1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.
2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 17- 20 grudnia na terenie szkoły.
3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 20 grudnia o godz. 13.00 po uroczystych
jasełkach na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3.
4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną
wykorzystane na cele charytatywne.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie.

XXIV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY
Kategoria: klasy IV - VI szkoły podstawowej
I. Organizator:
1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Parafia Św. Wojciecha
3. Miejski Dom Kultury

II. Cel konkursu:
-

Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania prac.
Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną
techniką wykonania.
Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III. Warunki konkursu:

1. Temat: Szkatułka na biżuterię z motywem świątecznym
2. Technika prac: Przestrzenna. Szkatułkę można wykonać
samodzielnie z kartonu bądź innego materiału. Dopuszcza się
wykorzystanie gotowej drewnianej szkatułki dostępnej jako formy
do decoupageu lub oklejenie pudełka. Formę można ozdobić
według własnego pomysłu np.: koralikami, przyprawami, skórkami pomarańczy, cekinami,
decoupagem itp.

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną
metryczkę zawierającą:
- imię i nazwisko autora,
- wiek, klasę,
- nazwę i adres placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca
została wykonana.
- dołączoną zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik nr 1}.
4. Szkatułki należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda
ul. Brzozowa 30 (świetlica) do Izabeli Jarzębskiej – Pawłowskiej do
dnia 14 grudnia 2018r.
5. Komisja konkursowa oceni prace 18 grudnia 2018r. o godz. 9.00 w SP3.

6. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie
wiekowych: klas IV – VI szkoły podstawowej

w

kategoriach

IV. Nagrody, wystawa pokonkursowa
1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.
2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 17- 20 grudnia na terenie szkoły.
3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 20 grudnia o godz. 13.00 po uroczystych
jasełkach na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3.
4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną
wykorzystane na cele charytatywne.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie.

XXIV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY
Kategoria: klasy VII – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, klasy III GIMNAZJUM,
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I. Organizator:
1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Parafia Św. Wojciecha
3. Miejski Dom Kultury
II. Cel konkursu:
-

Kultywowanie tradycji związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia.
Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania prac.
Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną
techniką wykonania.
Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III. Warunki konkursu:
1. Temat: Bombka z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości w barwach narodowych.
2. Technika prac: przestrzenna. Zaprojektowanie własnej bombki choinkowej na bazie gotowej
bombki ze styropianu lub plastiku. Można wykorzystać technikę quillingu, kuleczki z bibułki
krepy, cekiny, koraliki, papier itp. Bombki zostaną zawieszone na
Choince Niepodległości w barwach narodowych. Jeśli jest to forma
stojąca powinna zawierać podstawkę lub stojaczek do bombek.

3. Każda bombka powinna zawierać dobrze przytwierdzoną
metryczkę zawierającą:
- imię i nazwisko autora,
- wiek, klasę,
- nazwę i adres placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca
została wykonana,
- dołączoną zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik nr 1}.
4. Bombki należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do
Izabeli Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 14 grudnia 2018r.
5. Komisja konkursowa oceni prace 18 grudnia 2018r. o godz. 9.00 w SP3.
6. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w kategoriach wiekowych: klasy VII – VIII szkoły
podstawowej klasy III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

IV. Nagrody, wystawa pokonkursowa
1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.
2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 17- 20 grudnia na terenie szkoły.
3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 20 grudnia o godz. 13.00 po uroczystych
jasełkach na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3.
4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną
wykorzystane na cele charytatywne.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie.

