
 

 
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” 

 

Cele przeglądu:  

1. Umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu. 
2. Popularyzowanie polskich tradycji świątecznych. 
3. Rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami 

Świąt Bożonarodzeniowych. 

Uczestnicy, grupy wiekowe, kategorie: 

Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III. 

Konkurs będzie przebiegał w następujących grupach wiekowych: 
I) dzieci 3-4 letnie,  
II) dzieci 5-6 letnie, 
III) uczniowie klas I, 
IV) uczniowie klas II, 
V) uczniowie klas III. 

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: 
a) kartka wykonana samodzielnie, 
b) kartka wykonana przy współpracy z rodzicem. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs polega na wykonaniu kartki świątecznej wg własnego pomysłu. 
Technika: dowolna 
Rodzaj pracy: płaski 
Format: max: A4 

2. Uczestnik może zgłosić do przeglądu jedną (wykonaną samodzielnie 
albo wykonaną przy współpracy z rodzicem) lub dwie prace (w tym: jedną 
wykonaną samodzielnie oraz drugą wykonaną przy współpracy z rodzicem). 

3. Każda praca zgłoszona do konkursu musi zostać opatrzona na odwrocie 
metryczką oraz zgodą rodzica (druki dostępne u wychowawcy). 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Dane 
osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów 
i przyznania nagrody. 

5. Kartki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. 
6. Prace należy dostarczyć do wychowawcy do 11 grudnia 2018 r. 



Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. 
Jury oceni prace według następujących kryteriów: 
 samodzielność wykonania pracy (w przypadku kartki wykonanej samodzielnie, 
 pomysłowość pracy (różne płaskie techniki plastyczne), 
 estetyka wykonania, 
 zgodność z tematem. 

2. Z każdej grupy wiekowej i każdej kategorii zostanie wyłoniony wyłącznie jeden 
laureat. 

3. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. 
4. Prace laureatów konkursu zostaną przesłane do Fundacji Dbam o Mój Z@sięg 

i wezmą udział w przeglądzie ogólnopolskim 
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian 

w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.  


