
 

 

Regulamin 

Szkolnego Konkursu  

pt. “Choinka przestrzenna 3D” 

świetlica szkolna 

 
1. Cele konkursu: 

● rozbudzenie talentów plastyczno- technicznych, 

● zachęcenie do kreatywności,  

● kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. 

2. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna przy SP26 

3. Uczestnicy: 

Konkurs przeznaczony jest do uczniów klas I-III. 

4. Przebieg konkursu:  

● Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu 

przestrzennej choinki, według własnego pomysłu, dowolną techniką. 

● Termin składania prac do 14 grudnia 2020. 

● Zgłoszone prace będą udostępnione na palecie świetlicowym - link do 

paletu zostanie udostępniony na Librusie 

● W dniu 16 grudnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji, która 

wyłoni zwycięzców konkursu (miejsce I, II, III oraz dwa wyróżnienia). 

● Prace będą oceniane w kategorii: klasy I-III. 

● Prace oceniać będzie Komisja w składzie: Iwona Browarny, Agnieszka 

Król - Bawoł, Beata Tomaszewska, Agnieszka Klimaszewska. 

5. Warunki uczestnictwa:  

Uczestnik powinien dostarczyć 1 pracę (nie uczestniczącą w innych 

konkursach) wykonaną w przestrzennym formacie w dowolnej technice z 

dowolnego tworzywa (papier, modelina, plastelina, masa solna, masa 



 

 

papierowa, tworzywa mieszane, surowce wtórne itp.). Choinka zgłoszona do 

konkursu powinna mieć minimum 20 cm. 

Zdjęcie należy opisać: imię, nazwisko, klasa. Pracę mogą być wykonane tylko 

indywidualnie - zbiorowe nie będą oceniane. W konkursie nie będą brały 

udziału prace, które wcześniej były publikowane i nagradzane. 

6. Nagrody: 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na 

Librusie. 

Organizator zapewnia dyplomy oraz drobne upominki. 

Zdjęcia zwycięskich prac zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

7. Postanowienia końcowe: 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu.  

Uczestnictwo w konkursie wiąże się z akceptacją warunków. 

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników konkursu, do 

prezentacji zdjęć na stronie szkoły i padlecie świetlicowym. Pod terminem 

dane osobowe rozumiemy: imię, nazwisko, klasa, zdjęcie pracy. W sprawach 

nieprzewidywalnych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu. 

Niniejszym regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o 

konkursie. 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w naszym 

konkursie!!! 

 

Beata Tomaszewska 

Iwona Browarny 

Agnieszka Król-Bawoł 

Agnieszka Klimaszewska 

   

 


