Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
zaprasza dzieci i młodzież szkół polonijnych
do udziału w konkursie zatytułowanym

90 LAT NA SKRZYDŁACH
Polskich Linii Lotniczych LOT
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – GRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.
Regulamin konkursu w formie elektronicznej przesłany zostanie do wszystkich szkół.
2. Współorganizatorem Konkursu jest Konsulat RP w Chicago, Polskie Linie Lotnicze LOT,
Przystanek Historia IPN w Chicago
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest upamiętnienie 90 rocznicy istnienia Polskich Linii Lotniczych LOT.
2. Promowanie polskiego biznesu.
3. Życie i osiągnięcia sławnych pilotów.
4. Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie polskiego lotnictwa cywilnego.
5. Motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju zainteresowań plastycznych, twórczych
i rozwijania talentów.
III. Organizacja konkursu
1. Konkurs ma charakter międzyszkolny, a do udziału zaproszeni są uczniowie klas od I do VIII
2. Konkurs przebiega w trzech grupach wiekowych, którym przypisany został inny rodzaj prac
konkursowych.
3. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu są pracami indywidualnymi i autorskimi.
4. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczycieli.
5. Każda praca plastyczna musi posiadać załączony i wypełniony formularz zgłoszeniowy.
6. Każdy uczeń biorący udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy do celów
promocyjnych i edukacyjnych.

7. Prace należy nadsyłać do dnia 5 kwietnia 2019 r.
na adres: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich
6544 w.Higgins Ave.
Chicago, IL 60656
8. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora.
9. Prace konkursowe staną się elementem dekoracji na uroczystej Gali wręczenia nagród
w dniu 28 kwietnia 2019 r.
10. Prace przysłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane i zwracane.
11. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
A. klasy I – III praca plastyczna - WYDZIERANKA
Temat – wykonaj wydzierankę przedstawiającą samolot PLL LOT
- technika plastyczna - wydzieranka
- każda szkoła może przesłać na adres organizatora 5 najlepszych prac wybranych w
wewnętrznych eliminacjach szkolnych
- prace powinny być wykonane na canvas panel o wymiarach 11” x 14” dostępnych w
sklepach Michaels, Walmart
- prace powinny być autorskie i indywidualne
- prace powinny zawierać formularz zgłoszeniowy zaklejony w kopercie i przyklejony na
odwrocie pracy
B. klasy IV – VI praca plastyczna - NAKLEJKA
Temat – zaprojektuj naklejkę dla pasażerów LOT z okazji 90-lecia istnienia firmy
- technika plastyczna - dowolna
- każda szkoła może przesłać na adres organizatora 5 najlepszych prac wybranych w
wewnętrznych eliminacjach szkolnych
- prace powinny być wykonane na papierze typu brystol o wymiarach 14” x 22” dostępnych
w sklepach Michaels, Walmart, Target
- prace powinny być autorskie i indywidualne
- prace powinny zawierać formularz zgłoszeniowy zaklejony w kopercie i przyklejony na
odwrocie pracy

C. klasy VII – VIII praca plastyczno-graficzna - PLAKAT
Temat – Asy podniebnej klasy
- technika plastyczna – dowolna
- zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie plakatu edukacyjnego na temat jednej,
przyporządkowanej według tabeli postaci - pilota Polskich Linii Lotniczych LOT.
- plakat powinien zawierać zdjęcia, opis i osiągnięcia przyporządkowanego według tabeli lotnika.
- pierwsza litera nazwiska uczestnika konkursu wyznacza nazwisko pilota, o którym należy
przygotować plakat np. J,K,L,Ł – (nazwisko uczestnika: Kowalski) - Wacław Makowski

Twoje nazwisko zaczyna się na:

Imię i nazwisko pilota, o którym
przygotujesz plakat

A,B,C

Joanna Biedermann

D,E,F

Witold Filus

G,H,I

Mieczysław Jonikas

J,K,L,Ł

Wacław Makowski

M,N,O

Jerzy Makula

P,R,S

Stanisław Płonczyński

T,U,W,Z

Adelajda Szarzec-Tragarz

- każda szkoła może przesłać na adres organizatora 5 najlepszych prac wybranych w
wewnętrznych eliminacjach szkolnych
- prace należy wykonać na Tri-Fold Foam Display Bord o wymiarach 18” x 24” dostępnych w
sklepach Michels, Walmart, Target
- prace powinny zawierać formularz zgłoszeniowy zaklejony w kopercie i przyklejony na
odwrocie pracy

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia pracy plastycznej jest dostępny na stronie
Facebook Przystanek Historia IPN Chicago
V. Ocena prac
Prace plastyczne we wszystkich kategoriach zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
- zgodność pracy z tematem
- walory edukacyjne
- staranność wykonania
- pomysłowość i kreatywność, oryginalność
VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana niezależna komisja konkursowa.
2. Nagrodami w poszczególnych grupach są:
- dyplomy
- nagrody rzeczowe
- nagrody niespodzianki od współorganizatorów konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - GRAFICZNY

90 LAT NA SKRZYDŁACH
Polskich Linii Lotniczych LOT
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY PLASTYCZNEJ
Prosimy o wypełnienie pismem drukowanym
/ klasy I – VIII /
1. Nazwa szkoły ......................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko ucznia
.................................................................................................................................................................
3. Klasa ....................................................................................................................................................
4. Temat: wydzieranka, naklejka, plakat (wpisz właściwy temat)
.................................................................................................................................................................
5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy i adres email
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko wychowawcy
.................................................................................................................................................................
7. Telefon kontaktowy oraz email wychowawcy
.................................................................................................................................................................

