UWAGA!
Zmiana terminów konkursu La Tour Eiffel autrement / (Wieża Eiffla inaczej) :
Terminarz:
Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa 2 03 2016 r.
Adres do korespondencji: kabar@a77.pl
Termin dostarczenia prac do organizatora upływa 9 03 2016 r.
Wręczenie nagród, dyplomów oraz wyróżnień nastąpi 11 marca 2016 r. podczas „Dnia
francuskiego”
w Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi.
La Tour Eiffel autrement
Regulamin Konkursu
(Wieża Eiffla inaczej)
Organizator konkursu
Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi
Łódź 91-485
ul. Sowińskiego 50/56
www.gim15lodz.pl
Patronat nad konkursem obejmuje
Łódzkie Bardziej Francuskie
Cele konkursu:
• zainteresowanie uczniów kulturą francuską
• motywacja nauczycieli do popularyzacji kultury francuskiej
• rozwijanie kreatywności oraz zdolności manualnych uczniów
Adresaci konkursu:
uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z województwa łódzkiego.
Przedmiot konkursu:
wykonanie najbardziej oryginalnego i niebanalnego modelu przestrzennego Wieży Eiffla. Model
może być wykonany z dowolnego materiału/materiałów (papier, glina, surowce wtórne, plastik,
metal itp.) oraz dowolną techniką. Maksymalna wysokość modelu to 150 cm. Do każdej pracy
należy dołączyć krótką notatkę dotyczącą Wieży Eiffla w języku polskim (minimum 10 zdań) oraz
wizytówkę zawierającą imię
i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły.
Kryteria oceniania prac:
- oryginalność wykonanej pracy
- wkład pracy włożony w wykonanie modelu
- pomysłowość w wykorzystaniu dostępnych materiałów
- zawartość oraz strona graficzna notatki o Wieży Eiffla
Terminarz:
Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa 12 02 2016 r.
Adres do korespondencji: kabar@a77.pl
Termin dostarczenia prac do organizatora upływa 2 03 2016 r.
Wręczenie nagród, dyplomów oraz wyróżnień nastąpi 4 marca 2016 r. podczas „Dnia
francuskiego”
w Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi.
Wszystkie modele biorące udział w konkursie będzie można obejrzeć w Gimnazjum nr 15
podczas obchodów „Dnia francuskiego” 4 marca 2016 r. Po zakończeniu wystawy modele będzie
można odebrać po uzgodnieniu z organizatorem w terminie 10-11 03 2016 r.
Uczestnicy wyrażają zgodę eksponowanie prac oraz publikowanie ich zdjęć.
Decyzja Jury jest niepodważalna.
Koordynator konkursu:
Katarzyna Karolczak-Barczyńska

Tel. 501 926 347
e-mail: kabar@a77.pl
Formularz zgłoszeniowy do konkursu
La Tour Eiffel
Autrement
Wieża Eiffla inaczej
Imiona i nazwiska uczestników: ………………………………………………………………
Pełna nazwa szkoły: ………………………………………………………………………
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy do szkoły: ………………………………….…………………………
Adres e-mail szkoły: …………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: ……………………………………………………
Telefon kontaktowy do nauczyciela-opiekuna: ……………………………………………
Adres e-mail nauczyciela-opiekuna: …………………………………………………………

