
 

Regulamin konkursu 

pt. ,, Magia Świąt w Twoich rękach ‘’ 

I. Organizatorzy: 

1. Organizatorem konkursu są: 

• Justyna Zwierzychowska ( SU )  

• Barbara Bendowska  ( SKW) 

II. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III oraz klas IV – VIII. 

2. Prace mogą być przygotowane przy pomocy członków rodzin. 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

III. Zasady przygotowania prac: 

1. Tematem konkursu jest Magia Świąt Bożego Narodzenia. Dopuszcza to dowolność 

przygotowania prac, z zastrzeżeniem, że forma pracy i jej wykonanie nie może godzić 

w poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych 

2. Do konkursu można zgłosić prace w formie przestrzennej, a także kartki świąteczne 

(wielkość kartki złożonej: A6 i A5 (inne nie będą oceniane), tylko kartki składane, 

technika dowolna, w tym grafika komputerowa, bez prac wykonanych wyłącznie z 

kupnych, gotowych elementów). 

3. Konkurs nie dotyczy rysunków, zarówno odręcznych jak i tych przygotowanych z tzw. 

kolorowanek. 



4. Stroiki mogą być tradycyjne. Wykonane z trwałych i naturalnych materiałów, takich jak 

: orzechy, szyszki, kora, ozdoby zrobione z papieru, drewna, zasuszonych roślin oraz 

elementów wykonanych samodzielnie itp. 

5. Prace konkursowe mogą być wykonane według wszelkich możliwości twórczych, 

według inspiracji i użytych form. Prace powinny być wykonane własnoręcznie przez 

dzieci i rodziców biorących udział w konkursie. Dopuszczalne jest użycie gotowych 

figur. 

IV. Forma, miejsce i termin składania prac 

1. Praca powinna być opisana: 

• Płaska – na dołączonej kartce czytelnie imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą, 

do której uczęszcza. 

• Przestrzenna – na dołączonej kartce czytelnie imieniem i nazwiskiem dziecka oraz 

klasą, do której uczęszcza. 

2. Termin składania prac: od 22 listopada do 3 grudnia. 

3. Miejsce składania prac: prace można składać u wychowawców. 

V. Kryteria oceny: 

1. Jury oceniać będzie między innymi: estetykę pracy, oryginalność, trwałość wykonania, 

walory plastyczne, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład 

pracy, a także świąteczny charakter pracy. 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 grudnia. 

2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników. 


