
 
I. Patronat:  

 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Dynowie. 

 

II. Organizator konkursu: 

  
 Szkoła Podstawowa w Bachórzu 

 Osoby odpowiedzialne:  mgr  Agnieszka Bielec, mgr  Małgorzata Sierant, mgr  Lucyna Stochmal 

 
III. Cele konkursu: 

 

 Kultywowanie zwyczajów związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia; 

 Zachowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób bożonarodzeniowych; 

 Rozwijanie zainteresowań kulturą regionu; 

 Kształtowanie więzi emocjonalnej z rodziną; 

 Budzenie radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia; 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz zdolności artystycznych; 

 Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli; 

 

IV.    Warunki udziału w konkursie: 

 
 Konkurs organizowany jest dla uczniów szkoły podstawowej. 

 Każda praca musi być wykonana przez ucznia indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela lub 

rodzica. 

 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę – bombkę wykonaną w przestrzennym 

formacie. 

 Kształt kulisty. Wielkość i technika wykonania dowolna. Preferowane użycie materiałów 

naturalnych. 

 Tematyka prac konkursowych winna być związana ze Świętami Bożego Narodzenia. 

 Do konkursu zostają zakwalifikowane tylko prace złożone do 15.12.2021 r. 

 Prace przyniesione po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 Każda praca powinna być opisana wg podanego wzoru: 

Imię i nazwisko: 

Klasa: 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO  
 

„  
 
 

 

 



 

 

 

V. Przebieg konkursu: 
 

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 

 prace wykonane przez uczniów klas 1-3 

 prace wykonane przez uczniów klas 4-8 

 Prace prosimy składać do 15.12.2021 r. do p. Agnieszki Bielec i p. Małgorzaty Sierant; 
 Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną, oddzielną METRYCZKĘ (załącznik nr 1)                

oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 2); 

 Komisja będzie oceniać prace pod względem: samodzielności wykonania, pomysłowości, estetyki, 

braku elementów gotowych, oryginalności kompozycji oraz użycia materiałów naturalnych; 

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną w tym celu komisję dnia 17.12.2021r.; 
 Uroczyste podsumowanie połączone z rozdaniem nagród, dyplomów i wyróżnień oraz wystawą 

pokonkursową odbędzie się w grudniu 2021 r.; 

 W dniu 21.12.2020r. (po rozdaniu nagród) zobowiązuje się twórców prac do ich odbioru. Za prace 

pozostawione po wyznaczonym terminie odbioru organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

 

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!! 
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