
    „W Wielkanocny dzień do domu  

     przyszły białe bazie w gości, 

     by pisankom po kryjomu 

     kolorów zazdrościć”.  
                                      Jerzy Ficowski 

 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna” 
 

I. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu 

 

II. CELE KONKURSU: 

 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży inspirowanych  

     zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych; 

-    rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży; 

-    promowanie młodych talentów plastycznych. 

 

III. TEMATYKA: 

  

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych.  

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie kartki świątecznej. 

 

IV. KATEGORIE WIEKOWE: 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 

z terenu gminy Widawa. 

 

 Kategorie wiekowe:  

- uczniowie klas 1 – 3 (dzieci z tej kategorii wiekowej nie wypisują życzeń);  

- uczniowie klas 4 – 6 (kartka wraz z życzeniami); 

- uczniowie kl. 7 i oddziały gimnazjalne (kartka wraz z życzeniami); 

 

V. KRYTERIA OCENIANIA: 

- samodzielność wykonania; 

- zgodność z tematyką konkursu; 

- estetyka wykonania; 
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- oryginalność; 

- poprawność ortograficzna; 

- wrażenie artystyczne. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1.  Każda ze szkół dostarcza do organizatora maksymalnie 5 prac w każdej kategorii  

      wiekowej. Prace powinny być nadesłane zbiorowo z załączoną kartą  

      zgłoszeniową dla każdego uczestnika. Na ostatniej stronie należy ołówkiem  

      podpisać każdą pracę. 

2.   Nie będą podlegały ocenie prace wykonane techniką komputerową!  

3. Technika prac dowolna (rysunek, malarstwo, collage, wycinanka, wyklejanka,  

      wydzieranka, techniki mieszane) z ciekawie wypisanymi życzeniami (proszę nie  

      podpisywać życzeń).  

4.   Format pracy: A5 (148x210) lub A6 (105x148) 

5.  Prace konkursowe należy dostarczyć do 19 marca 2018r. do sekretariatu Szkoły    

      Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu. Prace nadesłane po terminie nie biorą  

      udziału w konkursie. 

 

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:  

  

1. Prace przechodzą na własność Organizatora. 

2. Każda praca powinna posiadać dołączoną kartę zgłoszeń według wzoru  

(zał. nr 1).  

3. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 

4. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas apelu 

wielkanocnego w Szkole Podstawowej w Chociwiu, o czym wszyscy laureaci 

konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni do dnia 22 marca 2018r. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na publikację materiałów z przebiegu konkursu,  

w tym wizerunku fotografowanych osób, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2015 poz. 2135). 

6. Wszelkich informacji na temat konkursu 

udziela p. Magdalena Szydłowska oraz  

p. Katarzyna Nawrot – Raszewska. 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie 

prawo do bezpłatnej publikacji, druku  

i wykorzystania na cele promocyjne 

wzorów kart wielkanocnych na potrzeby 

szkolne. 

 

      Zachęcamy do udziału w konkursie! 
 



Zał. nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA:  KONKURS PLASTYCZNY -  „Kartka Wielkanocna" 

 

Imię i nazwisko autora ……………..………………………………………………….................... 

 

Adres zamieszkania i telefon kontaktowy………………………………………………………….. 

 

Kategoria wiekowa…………………………………….................................................................... 

 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna ……..................................................... telefon: …………………………. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach promocji konkursu (Zgodnie  

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).  

Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej publikowana lub 

nagradzana. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających  

z Regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U.  

z 2015 poz. 2135/. Oświadczam, iż w pełni akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Plastycznego pt. „Kartka 

Wielkanocna”. 

                                                                                                

                                                                                                ............................................................. 
                                                                                                             Podpis uczestnika konkursu 

 

 

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

                                                                                                  Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


