


ORGANIZATORZY:
Urząd Gminy w Łubnicach

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Centrum Kultury w Łubnicach

1. Cele konkursu:

- prezentowanie zdolności aktorskich dzieci i młodzieży;

- integracja środowisk poprzez działalność zespołową;

- rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży;

- przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy, ochrona przed uzależnieniami;

- propagowanie zdrowego stylu życia i pozytywnych wartości.

2. Tematyka konkursu:

- prezentacje wokalne, recytatorskie i plastyczne nawiązujące do hasła konkursu,

- konkurs wiedzy o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym (szkoły podst.) 

oraz profilaktyki uzależnień (gimnazjum).

3. Uczestnicy:

- uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież z terenu gminy Łubnice.

4. Zgłoszenia i termin:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału dzieci i młodzieży

przez koordynatora na załączonej jednej wspólnej Karcie Zgłoszenia.

Koordynatorem danej szkoły jest nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

Termin przyjmowania zgłoszeń od koordynatorów upływa dnia 17 maja 

2017 roku.

5. Kryteria oceny i nagrody:

- skład 3-osobowej komisji konkursowej: pracownik Urzędu Gminy/policji, 

pracownik Centrum Kultury oraz koordynator danej szkoły,

- komisja w każdej kategorii przyzna „Złote Bilety” jednoznaczne z udziałem 

w finale, który odbędzie się 1 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury w Łubnicach.

Nagrodami w eliminacjach szkolnych będą słodkie upominki oraz dyplomy, 

zaś w finale nagrody niespodzianki oraz nagrody rzeczowe za udział.

7. Ocenie podlegać będzie:

- prezentacja sceniczna, poziom przygotowanego występu; 

- walory artystyczne i pomysłowość;

- nawiązanie prezentacji do hasła konkursu;

- poziom wiedzy na temat profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym.

8. Termin i miejsce:

Eliminacje szkolne:

- 22.05 (poniedziałek), godz. 9.00 – PSP w Budziskach

- 23.05 (wtorek), godz. 9.00 – PSP w Gacach Słupieckich

- 24.05 (środa), godz. 9.00 – PSP w Łubnicach

- 25.05 (czwartek), godz. 9.00 –  PSP w Wilkowej 

- 29.05 (poniedziałek), godz. 9.00 -Publiczne Gimnazjum

Finał:

- 01.06 (czwartek), godz. 16.00 – Centrum Kultury w Łubnicach

9. Warunki techniczne:

Każdy uczeń może wziąć udział tylko w jednej tematyce konkursowej. 

Występy sceniczne i prace plastyczne wykonywane indywidualnie.

Muzykę odtwarzaną podczas występów należy nagrać na pendrive.

Prace plastyczne wykonywane w dniu konkursu, czas: max 90 min. 

(format A3, technika dowolna, materiały we własnym zakresie).

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

     6. Kategorie wiekowe:

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

klasy 1-3 (gimnazjum). 
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