
REGULAMIN KONKURSU  NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ 

I. ORGANIZATOR   KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

w ZSP w Halinowie.  

 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 klas I  - VIII Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego 

w Halinowie. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w  III kategoriach wiekowych: 

a) klasy I - II; 

b) klasy III - IV; 

c) klasy V – VIII. 

3. Tematem konkursu są ozdoby choinkowe, Każdy uczestnik ma za zadanie wykonać jedną 

ozdobę choinkową. Prace zgłoszone na  konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi 

przez dziecko.  Każda powinna być opatrzona imieniem  i nazwiskiem autora, klasą oraz 

danymi opiekuna(także telefonem kontaktowym). Praca, na której nie będzie w/w danych nie 

zostanie oceniona.   

4. Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe tzn.: powinny być lekkie, dekoracyjne, 

posiadać odpowiednie zawieszenie. Każda ozdoba choinkowa musi spełniać podstawowy 

warunek: dać się zawiesić na choince. Prace nie spełniające powyższego warunku, nie zostaną 

ocenione.  

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

6. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne 

akceptacją niniejszego regulaminu, przeniesieniem prawa własności na organizatora oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. – Dz. U. z 2002 r., Nr 

101 poz. 926  z późn. zm.)  dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

konkursu zgodnie z regulaminem.  

7. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe. 

IV. Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać osobiście w bibliotece SP w Halinowie do dnia 5 grudnia 2017 r. do 

godziny 12.00  

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

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) pomysłowość i oryginalność pracy, 

b) dekoracyjność i kolorystyka, 

c) estetyka wykonania, 

d) dobór materiałów. 



V. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

2. Nagrody główne zostaną wręczone w trakcie Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który odbędzie 

się 15 grudnia 2018 r. w SP w Halinowie.  

VI. Nagrody 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne  w każdej z trzech kategorii wiekowych. 

2. Organizator przyzna wyróżnienia w każdej kategorii  wiekowej:  

3 wyróżnienia w kategorii I – II,  

3 wyróżnienia w kategorii III – IV, 

3 wyróżnienia w kategorii V – VIII.  

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 


