
           REGULAMIN  POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

                     ,,Bożonarodzeniowa kartka świąteczna” 

                                   

                                    
                                          

                                                    
Celem konkursu jest :                                                                                   
-samodzielne wykonanie kartki                                                             
- rozwijanie  wyobraźni i twórczego myślenia
-pielęgnowanie i rozwijanie tradycji świątecznych
-rozwój osobisty wychowanków
-rozwijanie umiejętności manualnych

§ I Zasady konkursu: 
1.Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas  I-III.
2.Każdy z autorów może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę wykonaną 
samodzielnie. 
3.Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na odwrocie, zawierać informacje: 
imię i nazwisko autora ,klasę, wiek,  opiekuna. 
Uwaga ! Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału 
w konkursie.
4.Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna . 
5.Prace konkursowe powinny być wykonane w  formacie A-5.
6. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odesłane.
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 
Organizatora, o którym  mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.83) do publikacji w 
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

§ II. Zakres tematyczny: „Bożonarodzeniowa kartka świąteczna”. Wykonaj kartkę, którą 
wysłałbyś do bliskich osób: rodziny, przyjaciół, znajomych. 
 
§ III. Osoby odpowiedzialne: 
Koordynatorami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu plastycznego są:  
mgr Joanna Kwiatkowska, mgr Urszula Niziołek, mgr Magdalena Oparowska-Kozyra,, 
mgr Monika Orłowska.
 



                                                           

                                                         

§ IV. Kryteria oceny: 
Prace oceniane będą pod względem: 
- zgodności z tematem, 
- komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy, 
- estetyki wykonania pracy. 
 
§ V. Terminy konkursu 
1.Czas składania prac konkursowych: do 21.XI.2014 roku.
2.Prace należy składać w  SP-3 w Żorach sala nr 14.
3. Nagrodzeni  o podsumowaniu konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
4. Otwarcie wystawy prac nagrodzonych nastąpi 2 grudnia 2014 roku.



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i  wykorzystanie danych osobowych i  umieszczanie
zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka w ramach konkursu plastycznego ,, Bożonarodzeniowa
kartka świąteczna”.
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