
Bibice,08.03.2023r.                                                                                                          

           REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA 

            „NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ ”  

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego  
 
w Bibicach.  
 

2. Celem konkursu jest: 

 Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych  

ze Świętami Wielkanocnymi. 

  Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności. 

  Prezentacja talentów plastycznych. 

  Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III ze Szkół Podstawowych z Gminy  

     Zielonki. 

4. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej (np. pisanki,  

      zajączka, baranka, kurczaczka itp.). 

5. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach: 

 prace przestrzenne - minimalna wielkość ozdoby 8 cm; maksymalnie do 20 cm 

 prace płaskie - format A4, A5 

6. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

 Technika wykonania prac dowolna.  

 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

  Każda praca  powinna być opisana dołączoną do ozdoby karteczką- metryczką  

zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko wychowawcy, nazwę  

           szkoły,(prace bez danych osobowych nie będą brane pod uwagę). 

7. Prace należy składać na portierni SP im. St. Wyspiańskiego w Bibicach,  

      w terminie do  31 marca 2023r.  

      Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem.  

      Uczniowie SP im. St. Wyspiańskiego w Bibicach proszeni są o przekazanie prac  



      wychowawcom. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 kwietnia 2023r. 
 

9. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  

      im. St. Wyspiańskiego w Bibicach. 

      Rozdanie nagród nastąpi do  21 kwietnia 2023r. 

      Ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność 

      organizatora.  

 

OCENA I NAGRODY:  

 Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Oceniana będzie  

           estetyka wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu oraz zgodność  

           z tematyką konkursu. 

 Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. 
 

 Komisja konkursowa ma prawo przyznania kilku równorzędnych miejsc  

           i wyróżnień w każdym poziomie ( kl.I, kl.II, kl.III).  

 Decyzje Jury są wiążące i ostateczne. 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYKORZYSTANIA 
PRAC ORAZ UMIESZCZENIA IMIENNYCH WYNIKÓW NA WŁASNEJ 
STRONIE INTERNETOWEJ. 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
przez organizatora konkursu danych osobowych i opublikowanie nazwisk zwycięzców 
oraz najciekawszych prac na stronie internetowej szkoły. 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW  

I SUKCESÓW W KONKURSIE!!! 

      

                    KOORDYNATORZY KONKURSU:  

Katarzyna Madetko, Barbara Magiera, Małgorzata Pilch                                                                                    


