
 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” 

 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny 

w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Szkolna 9, tel. 33 817 85 59 

 

2. CELE KONKURSU 

• Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

• Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych; 

• Powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych; 

• Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świat Bożego 

Narodzenia; 

 

3. PRACE KONKURSOWE: 

 

 TEMATYKA  

Zadaniem uczestnika jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej, w formacie max. A4 

 

  TECHNIKA 

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania 

techniki mieszanej. 

 

4. KATEGORIE WIEKOWE 

 

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

• uczniowie klas 1-3 

• uczniowie klas 4-8 

 

5. TERMINY 

Ogłoszenie konkursu – 25.11.2020r.. 

Zakończenie przyjmowania prac 22.12.2020r. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu -18.01.2020r. 

Planowany termin wręczenia nagród- po powrocie do szkoły 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=sp+1+szczyrk&oq=sp+1+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l3j69i60l3.2289j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice SP1 w Szczyrku. 

Prace należy wykonać ręcznie lub komputerowo; 

Każdy uczestnik konkursu może wykonać max. 1 kartkę bożonarodzeniową; 

Każda praca musi być opisana metryczką która zawiera: imię i nazwisko uczestnika, 

kategoria wiekowa. 

 

Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację prac w siedzibie Szkoły 

Podstawowej nr1 w Szczyrku, ul. Szkolna 9. 

 

7. DOSTARCZENIE PRAC 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku, 

ul. Szkolna 9, 43-370 Szczyrk za pośrednictwem poczty lub wrzucając kartkę w opisanej 

kopercie do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do budynku szkoły. 

Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac. 

 

8.WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryteriami oceniania, przez komisję 

konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3 członków. 

 

9. NAGRODY 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom ponadto przewidziane są upominki 

dla wyróżnionych prac. 

 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator. 

2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu 

informacji osobowych zawartych w metryczce każdej z prac. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych 

do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  

6. Wszystkie nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 


