
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA  KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Ozdoby Bożonarodzeniowe”

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” w Sokołowie Podlaskim, ul. Ks. Bosko 1.

CELE KONKURSU:

• Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• Rozwijanie zdolności manualnych dzieci;
• Powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III ze szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim.
2. Do prac należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w
konkursie  oraz zgodę  na  publikację  wizerunku  i  przetwarzanie  danych  osobowych  przez
Organizatora  w  związku  z  przeprowadzanym  Konkursem,  a  także  publikację  prac  na  stronie
internetowej oraz facebook’u Organizatora z podaniem imienia i  nazwiska, nazwy szkoły i klasy
Uczestnika. (załącznik 1)
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO:
 Konkurs trwa od   15.11 do 10.12. 2021r.
 Forma wykonania prac dowolna: praca płaska, przestrzenna.
 Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania 

techniki mieszanej, dopuszcza się użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, 
papier, różnego rodzaju ziarna itp.

 Termin nadsyłania prac:  do   10 grudnia 2021r.   (  piątek  )  
 Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę.
 Praca powinna być podpisana  komputerowo,  wg wzoru: imię i     nazwisko autora, nazwa i   

adres szkoły, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna. Prace niepodpisane lub podpisane 
ręcznie nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 Szkoła biorąca udział w konkursie może nadesłać max.   10   prac,   które dostarcza jeden   
nauczyciel osobiście lub prace można przesłać pocztą  do dnia 10 grudnia 2021r. 
na adres: Zespół Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae”,  ul. Ks. Bosko 1, 08-300 
Sokołów Podlaski. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data 
wpływu pracy do Organizatora.

 W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną.
 Otrzymane prace przechodzą na własność Organizatora, który przewiduje zorganizowanie 

wystawy na terenie Zespołu Szkół Salezjańskich.
 Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu.
 Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie 

z ustalonymi kryteriami.



 Ocena prac:  
 Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

- oryginalność,
- pomysłowość,
- estetyka wykonania,
- zastosowanie elementów ekologicznych.

 W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz 6 wyróżnień.
 Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 Informacje o rozstrzygnięciu konkursu i formie odbioru nagród będą dostępne na stronie 

internetowej Organizatora konkursu oraz przekazane telefonicznie do sekretariatów szkół 
biorących udział w konkursie z  uwzględnieniem wytycznych epidemiologicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  szkoły.  

Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 


