
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RODZINNEGO „OZDOBNY PIERNIK ŚWIĄTECZNY” DLA UCZNIÓW POZYTYWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ICH RODZIN

I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Adresaci:

· konkurs jest przeznaczony dla uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej oraz członków ich rodzin

II WYMAGANIA

·  w konkursie może wziąć udział   każdy uczeń z klas 0-VIII indywidualnie lub w zespole rodzinnym składającym się z ucznia ( rodzeństwa uczniów) oraz 
dorosłego członka rodziny ucznia: rodzica, babci, dziadka. Maksymalna liczba członków zespołu rodzinnego to 3 osoby.

· zadaniem uczestników indywidualnych konkursu  oraz rodzinnych zespołów uczestniczących w konkursie jest wykonanie wypieku domowego z ciasta 
piernikowego o wymiarach: minimum 10,5 x 14,8 cm (format A6), maksimum 14,8 x 21 cm (format A5), ozdobnego, przedstawiającego motyw związany ze 
Świętami Bożego Narodzenia. Technika uzyskania formy piernika dowolna: wycięcie foremką, odciśnięcie, płaskorzeźba, relief w cieście. Technika zdobienia 
– dowolna.

· Cała praca konkursowa musi nadawać się do spożycia i zostać wykonana za pomocą składników dopuszczonych do obrotu w handlu artykułami 
spożywczymi.

· Jeden uczestnik konkursu/jeden zespół konkursowy może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną sztukę. Piernik podlegać będzie ocenie jury 
konkursowego.

·  Pierniki powinien być ułożony na sztywnej podkładce (np. tekturowej) i zapakowany szczelnie w przezroczysty celofan.

· Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: (imię i nazwisko autora /imiona i nazwiska autorów-członków zespołu rodzinnego oraz klasa ucznia).

· Pracę należy opatrzyć informacją dla organizatorów konkursu, czy autor życzy sobie zwrotu złożonej pracy konkursowej po zakończeniu wystawy prac 
konkursowych, czy też przeznacza złożoną pracę konkursową do sprzedaży na kiermaszu po zakończeniu wystawy.

III OCENA I NAGRODY

· prace oceni Jury konkursowe w składzie: Anetta Bartoszyńska, Monika Bukowska, Ewa Ławicka, Anna Śnieżko, Anna Graban, dyrektor szkoły.

· Jury przyzna I, II i III nagrodę .

· Nagrody i dyplomy zostaną uroczyście wręczone po zakończeniu Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Pozytywnej Szkole Podstawowej, w dniu następnym.

· Ozdobne pierniki świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, estetyka wykonania i    oryginalność pomysłu, 
dobór i wykorzystanie elementów zdobniczych oraz   wkład pracy stosownie do wieku autora/autorów-członków rodzinnego zespołu konkursowego.

· Postanowienia Jury są ostateczne.

IV TERMIN

· prace należy dostarczyć   do sali A1 2, do pani Ewy Ławickiej do 12 grudnia 2019 r. do godz. 17:00

· Od 12 grudnia 2019 r. do 17 grudnia 2019 r. w hallu   Pozytywnej Szkoły Podstawowej na I piętrze   odbędzie się wystawa Ozdobnych Pierników 
Świątecznych, które biorą udział w konkursie.

· Uczniowie, rodzice oraz wszyscy chętni odwiedzający szkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz wystawę konkursową w Pozytywnej Szkole Podstawowej 
będą mogli oglądać wyroby konkursowe do pierwszego dnia kiermaszu, czyli do 17 grudnia 2019 r.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone pierniki będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze i profesjonalne 
cukiernie. W uzasadnionych przypadkach jury konkursowe może zdyskwalifikować zgłoszone do konkursu ozdobne pierniki świąteczne jako niespełniające 
wymagań konkursowych.


