Pierniki i inne świąteczne tradycje

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku zaprasza uczniów
trzecich klas gimnazjum oraz ósmych klas szkoły podstawowej do wzięcia udziału w
konkursie „Pierniki i inne świąteczne tradycje”

I. Organizator konkursu
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku, ul. St. Staszica 15

II. Data i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się 18.12.2018 r o godz. 9.30 w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w
Szczecinku przy ul. St. Staszica 15

III. Kategoria prac konkursowych
1)artystyczne dekorowanie pierników przygotowanych przez organizatora konkursu
( zapewniamy lukier królewski biały i barwiony, perełki i posypki),
2) wykonanie stroika świątecznego lub wieńca adwentowego ( gałązki świerku zapewnia
organizator, natomiast elementy dekoracji przynoszą ze sobą uczestnicy),
3) rozwiązanie testu związanego tematycznie z konkursem i tradycjami Świąt Bożego
Narodzenia (test rozwiązuje drużyna wspólnie) ,
4) rozpoznawanie tradycyjnych przypraw (rozpoznaje cała drużyna).

IV. Cel konkursu
1) upowszechnianie tradycji wspólnegodekorowania świątecznych pierników,
2) powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych,
2) wzbogacenie zainteresowania kulturą i zwyczajami naszego kraju,

3) rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
4) rozwijanie wrażliwości estetycznej,
4) nawiązywanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia .

V. Uczestnicy konkursu
1) uczestnikami konkursu mogą być 3-4 osobowe drużyny.

VI. Zasady konkursu
1) pierniki mogą zostać ozdobione wg własnej inwencji twórczej,
2) prace wykonuje drużyna wspólnie,
3) stroiki mogą być dowolnej wielkości i kształtu,
4) możliwość zastosowania dowolnych technik.

VII. Kryteria oceny
1) estetyka pracy
2) ogólny wyraz artystyczny
3) innowacje twórcze
4) nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych
5) ilość punktów uzyskanych z testu
6) ilość punktów uzyskanych z rozpoznawania przypraw
VIII. Zgłoszenie
1) Szkoła zgłasza chęć udziału telefonicznie (943731089) do dnia 12 XII 2018r

IX. Ocena
1) Ocenę prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu,
2) drużyna, która uzyska najwięcej punktów we wszystkich dyscyplinach wygrywa konkurs.

X. Dodatkowe informacje
1) Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i umieszczenia danych w
materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.
2) Powyższy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora
www.zs.swiatki.pl
3) Serdecznie zapraszamy do udziału w piernikowym konkursie. Zapewniamy miłą atmosferę
w oczekiwaniu na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

