
 

REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ „Wigilijne życzenia” 

  
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech 

kategoriach wiekowych: 

− I kategoria - uczniowie klas I - III; 

− II kategoria - uczniowie klas IV-VI; 

− III kategoria – uczniowie klas VII - VIII. 

2. Cele konkursu:  

− popularyzacja polskich tradycji; 

− wykazanie się kreatywnością; 

− budowanie pewności siebie; 

− doskonalenie umiejętności plastycznych; 

− nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice 

płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik 

nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych). Każda placówka 

może przysłać nieograniczoną liczbę prac! 

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest: 

− nadesłanie lub dostarczenie  pracy (podpisanej na odwrocie 

drukowanymi literami) pod wskazany adres i w wyznaczonym 

terminie; 

− czytelne uzupełnienie załączników; 

− umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej.  

  

W przypadku wysłania więcej niż jednej pracy, bardzo prosimy o stworzenie 

zbiorczej listy osób, które biorą udział w konkursie zgodnie z danymi podanymi 

na metryczce. Prosimy również o wskazanie łącznej liczby opiekunów tych 

prac. 

 

5. Termin nadsyłania prac upływa 13 grudnia 2019 r. O zachowaniu terminu 

decyduje DATA STEMPLA POCZTOWEGO!!!  

Adres do wysyłki : 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 

17-300 Siemiatycze, ul. Gen. Władysława Andersa 4 

z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 



6. Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech kategoriach 

wiekowych: I kategoria - klasy I - III; II kategoria - uczniowie klas IV -

VI; III kategoria – uczniowie klas VII - VIII. 

7. Kryteria oceny prac: 

− poziom artystyczny wykonanej pracy; 

− inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz 

pomysłowość; 

− stopień nawiązania do tradycji; 

− estetyka , staranność wykonania oraz wkład pracy; 

− samodzielność wykonania; 

− ciekawa treść życzeń. 

8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na szkolnej stronie internetowej 

www.andersa4siemiatycze.edupage.org do 23 grudnia 2019 r. 

 

 

NAGRODY!!!!!! 

Wyróżnieni uczestnicy otrzymają dyplom i nagrody rzeczowe. Jedyny warunek 

to wykonanie pracy konkursowej oraz przesłanie jej na wskazany adres 

w wyznaczonym terminie oraz prawidłowe uzupełnienie i podpisanie 

załączników oraz kartki. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na stronie 

www Organizatora: www.andersa4siemiatycze.edupage.org oraz szkolnym 

Facebooku. 

 

 

Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Nayda, Marlena Skrocka-Koc  

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 655 67 71  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 

 

Uwaga!!!! 

Nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora 

pracy oraz opiekuna plastycznego na potrzeby konkursu. Poprzez podanie 

danych osobowych uczestnik oraz jego opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie 

danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach 

promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają własnością 

Organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.  

  

  


