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,,Piękno rodzinnych tradycji” 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

ORGANIZATOR:   Szkoła Podstawowa im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach 

Współorganizatorzy:  Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych,  

                                      Uczniowski    Klub Sportowy „Fenkis”. 

HONOROWY PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne 

                                                             Pani Małgorzata Duży.  

CELE KONKURSU: 

o Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; 

o Powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;  

o Podtrzymywanie więzi rodzinnych; 

o Umożliwianie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia; 

TEMATYKA: 

o Konkurs ozdób Bożonarodzeniowych skierowany jest do mieszkańców                               

Gminy Świątniki Górne.                                                                                                                   

o Zadaniem uczestników jest wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej na choinkę, 

stroika  kartki świątecznej lub innego tradycyjnego elementu wystroju domu w 

okresie Bożego Narodzenia. 

TECHNIKA: 

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki 

mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, 

papier, różnego rodzaju ziarna itp. Prace mogą być  przestrzenne lub płaskie. 

KATEGORIE:  

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach : 

o INDYWIDUALNEJ (dzieci przedszkolne i szkolne klasy 0-3, dzieci szkolne klasy 4 - 8                       

i młodzież szkoły średniej); 

o RODZINNEJ. 

 

Organizator zastrzega dopuszczenie zmiany  kategorii.    
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TERMINY:                                                                                                                                   

Zakończenie przyjmowania prac 07.12.2020 r.                                                                                            

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkurs skierowany jest do wszystkich  mieszkańców Gminy Świątniki Górne. 

Każdy uczestnik konkursu może wykonać:  

o 1 ozdobę świąteczną.  

o  Każda praca musi być opatrzona metryczką, która zawiera: imię i nazwisko uczestnika, 

kategoria wiekowa, telefon kontaktowy  (w przypadku osób nieletnich imię i nazwisko 

rodzica/prawnego opiekuna). Załącznik 1. 

o Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację prac . 

DOSTARCZENIE PRAC: 

Prace konkursowe należy dostarczyć ( pocztą lub osobiście) do Szkoły Podstawowej im. Jana 

Kowalczyka w Rzeszotarach ul. Pod Dębiną 45 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-

15.00 . Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac. Prace powinny być opakowane w folię 

lub w pudełku (kwarantanna prac). Telefon kontaktowy: 12 256 01 00 

 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW : 

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana 

przez organizatora. 

 Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

• oryginalność, 

• pomysłowość, 

• estetyka wykonania, 

• zastosowanie elementów ekologicznych. 

Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody w każdej kategorii wiekowej. 

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni  15 grudnia 2020 roku. 

 

Dodatkową nagrodą w konkursie będzie prezentacja zwycięskich prac na Facebooku, stronie 

internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie. 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje 

organizator.                                                             

2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie 

danych Konkursu informacji osobowych zawartych w metryczce każdej z 

prac. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów 

dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.                                                                                                                           

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.                                                                                                         

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi 

taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego 

regulaminu.                                                                                                                  

6. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do odebrania choinkowej ozdoby 

bożonarodzeniowej w terminie do 22.12.2020 r. ( po tym czasie prace 

przechodzą na własność organizatora). 
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Załącznik 1. 

KARTA ZGŁOSZENIOWA/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/ 

KONKURS : ,,Piękno rodzinnych tradycji” 

 

(wypełnia uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny ) 

1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Aktualny telefon uczestnika lub opiekuna małoletniego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Data i podpis uczestnika, w przypadku niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego 

  

………………………….……………………………………………………………………. 

Miejscowość, data i podpis 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

w celu publikacji wyników konkursu 

……………………………………………………………………………………………….. 

na stronie internetowej placówki, Facebooku, lokalnej prasie 

……………………….………………….………………………….. 

 Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 


