
  

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. „Najpiękniejsza kartka 

bożonarodzeniowa” organizowanym przez Zespół Placówek Oświatowych w Dysie. 

 

§ 2 

Zakres konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest kartka okolicznościowa prezentująca polskie zwyczaje, tradycje 

oraz symbole związane z okresem świąt Bożego Narodzenia: 

 a) format: „pocztówkowy”, A5 lub A4,  

b) technika – praca może być wykonana techniką dowolną, m.in. rysowanie, malowanie, 

wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. 

c) charakter pracy: praca musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną, 

2. Każdy z uczestników może złożyć tylko JEDNĄ pracę konkursową. 

 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie. Obejmuje 

dwie kategorie: 

 Klasy I–III 

 Klasy IV–VIII 

 

§ 4 

Przepisy dotyczące prac konkursowych i ich składania 

1. Pracę na Konkurs należy przesłać drogą e-mail (zdjęcie pracy lub jej skan) do jednego z  

koordynatorów konkursu: 

 p. Klaudia Skomorowska: skomorowska@zpodys.pl, 

 p. Katarzyna Sabat: sabat@zpodys.pl 

2. Każda uczestnik zgłaszający pracę na Konkurs powinien otrzymać wiadomość 

potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia. 
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3. W wiadomości e-mail należy podać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę. 

4. Termin złożenia prac upływa 18 grudnia 2020 r. 

 

§ 5 

Pozostałe ustalenia 

1. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

2. Organizator powołuje Jury Konkursu, które wyłania laureatów i przyznaje nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy w każdej kategorii. 

3. Jury będzie uwzględniało przy ocenie:   

- poziom artystyczny wykonanej pracy,  

- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania,  

- stopień nawiązania do tradycji,  

- samodzielność wykonanej pracy. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą e-mail. 

5. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.zpodys.pl 

6. Nagrody będą do odebrania w szkole po ogłoszeniu wyników oraz wcześniejszym 

umówieniu z koordynatorem konkursu. 

 

§ 6 

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs 

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych prac na Konkurs (oznaczonych 

imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej szkoły www.zpodys.pl oraz 

wykorzystania ich w celu promocji szkoły.   
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