
Regulamin konkursu plastyczno- technicznego 

„Fantastyczny pojazd dla Świętego Mikołaja" 

1. Organizator: 

• Organizatorem konkursu plastycznego „Fantastyczny pojazd dla Świętego Mikołaja” 

jest Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach. 

• Nauczyciele odpowiedzialni za organizacje konkursu: Justyna Loranty i Kinga Rasiak. 

2. Cele konkursu: 

• Celem konkursu jest  umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu 

plastycznego oraz  pobudzanie kreatywności i abstrakcyjnego myślenia, 

wprowadzanie dzieci w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia . 

3. Uczestnicy: 

• W konkursie mogą brać udział dzieci z oddziałów przedszkolnych , uczniowie 

edukacji wczesnoszkolnej ( klasy I-III) oraz uczniowie klas IV. 

4. Zasady uczestnictwa: 

• Prace powinny odnosić się do indywidualnie wymyślonych pojazdów, którymi 

mógłby poruszać się Mikołaj.  Interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od 

inwencji dziecka wykonującego prace. 

• Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie 1 pracę wybranymi przez siebie 

technikami plastycznymi (rysowanie,malowanie,wyklejanie,wydzieranie,itp). 

• Konkurs obejmuje również prace przestrzenne. 

• Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: 

prace płaskie 

prace przestrzenne 

 

 



5. Ocena prac: 

• Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wyłoni  trzy prace nagrodzone  

w każdej kategorii. 

• Każdą pracę należy opisać: imię, nazwisko, klasę. Dane osobowe uczestników będą 

wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienie zwycięscy i przyznania nagrody. Poprzez 

podanie danych osobowych uczestnik i jego rodzic (opiekun) wyrażają zgodę na 

przetwarzanie tych danych przez organizatora  w celu wyżej wskazanym oraz 

opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy. 

• Zdjęcia prac z krótkim opisem (imię, nazwisko, klasa) należy wysłać drogą mailowa 

na adres konkursySPwilczyce@gmail.com. Jeżeli będzie taka możliwość prace 

można dostarczyć bezpośrednio do Szkoły Podstawowej w Wilczycach. 

• Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane. 

• Prace przechodzą na własność organizatora  i zostaną umieszczone na wystawie 

szkolnej. 

• O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana komisja konkursowa składająca się  

z 3 osób.Komisję powołuje organizator, obrady komisji odbędą się 21 grudnia 2020 r. 

• Przy ocenie będą brane pod uwagę inwencja twórcza, pomysłowość w zakresie 

przedstawienia tematu, oraz ogólna estetyka prac (atrakcyjność wizualna). 

• Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

• W konkursie zostaną rozdane nagrody rzeczowe dla 3 uczestników w każdej kategorii 

oraz pamiątkowe dyplomy za udział dla pozostałych uczestników. Organizator 

pozostawia sobie możliwość zwiększenia puli nagród dodatkowych – wyróżnień. 

• Rozwiązanie konkursu i oficjalne ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 23.12.2020 r. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE . 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY 

TWÓRCZYCH POMYSŁÓW I SUKCESÓW! 

NAGRODY CZEKAJĄ! 

mailto:konkursySPwilczyce@gmail.com

