
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŚWIETLICĘ  W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH 
„MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA-OZDOBA ŚWIĄTECZNA”. 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest świetlica w Szkole Podstawowej nr 11                      
im. Jana Pawła II w Siedlcach. 

 

II. CELE KONKURSU 
 

1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. 
 
2. Rozwijanie talentu artystycznego dzieci. 
 
3. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych. 
 
4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac. 
 
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TEMATYKA KONKURSU 

 

1. Konkurs adresowany jest uczniów szkół podstawowych- uczniów zerówek oraz 
klas I- III z  terenu całej Polski. 
 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w  II kategoriach wiekowych: 
 
a)  klasy 0 - I; 
 
b)  klasy II – III; 
 

3. Warunki uczestnictwa: 

 konkurs jest skierowany do dzieci w wieku  5 - 9 lat; 

 technika wykonania prac dowolna; 

 forma – praca przestrzenna; 

 z jednej placówki szkolnej może wpłynąć maksymalnie 5 prac; 

 do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko 

dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon oraz imię i nazwisko 

nauczyciela; 

 prace należy nadesłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie                               

do 12.12.2017r. na adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II 

ul. Wiśniowa 5 

08-110 Siedlce 

z dopiskiem „ KONKURS –ŚWIETLICA” 

 



 dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu                 

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich 

opiekunów; 

 dostarczonych prac nie zwracamy – wszystkie przechodzą na własność 

organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji 

konkursu i placówki; 

 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 05.01.2018r; 

 wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

4. Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, placówki – podziękowania. 

 

IV OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje jury powołane przez organizatorów. 

 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

 

a) pomysłowość i oryginalność pracy, 

 

b) dekoracyjność i kolorystyka, 

 

c) estetyka wykonania, 

 

d) dobór materiałów. 

 
3.  Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany w metryczce pracy 
konkursowej. 
 
4. Opiekunowie zainteresowani otrzymaniem dyplomu za udział w konkursie prosimy 
o przesłanie wraz z pracą zaadresowanej koperty formatu A4 ze znaczkiem,                     
by ułatwić odsyłanie potwierdzeń uczestnictwa. 
 
5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 
transportu. 

 
 


