
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

I. Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową jest Szkoła 

Podstawowa w Braciejowicach. 

II. Cel i przedmiot konkursu  

• kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej                                                          

• rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej                                                        

• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej   

• umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu                                     

• poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych 

technik plastycznych 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie    

W konkursie mogą wziąć udział  wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Braciejowicach. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę. Prace 

nie mogą być większe niż format A4, wykonane dowolną techniką plastyczną. 

Wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych czy 

powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i 

oryginalne, związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. 

IV. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do dzieci  z podziałem na następujące kategorie:  

 I kategoria- klasy 0, I, II Szkoły Podstawowej w Braciejowicach 

 II kategoria- klasy III, IV Szkoły Podstawowej w Braciejowicach 

 III kategoria- klasy V, VI Szkoły Podstawowej w Braciejowicach 

V. Forma prezentacji pracy konkursowej                                                             

1. Prace należy wykonać ręcznie.                                                                           

2. Format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów kartki A4                                   

3. Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję                                        

4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej. 

 



VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych                                                  

1. Prace należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w 

Braciejowicach                                                                                                      

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.                                       

3. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.                                            

4. Nadesłane prace zostaną wysłane w ramach akcji „ Polacy – Rodakom”. 

VII. Prawa autorskie:                                                                                                   

1. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane.                                                    

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody do 

reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.                                                

3. Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu jest jednoznaczny z 

wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z tego wydarzenia na Facebooku i 

stronie internetowej szkoły.  

VIII. Ocena prac konkursowych                                                                   

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według 

następujących kryteriów:                                                                                                   

• walory artystyczne                                                                                                 

• kreatywność                                                                                                                     

• oryginalność                                                                                                                                                                                                         

• estetyka wykonania 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu                                                                                               

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny 

prac i przyzna nagrody. Planowana data ogłoszenia wyników 21.12.2020r. 

Nagrody dostarczone zostaną za pomocą Poczty Polskiej. 

 

 

 

 

 


