
KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ 
 
REGULAMIN  
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest  p. Agata Sokołowska i p. Maria Lipiec- 
nauczyciele  ZSP w Halinowie.  
 

II. CELE KONKURSU 
1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych. 
2. Rozwijanie talentu artystycznego dzieci. 
3. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności 

manualnych i plastycznych. 
4. Pomoc chorym dzieciom - podopiecznym fundacji POLSAT. 

 
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TEMATYKA KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest uczniów klas I -VIII Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Halinowie.  
Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej kl I-VIII.  
3. Tematem konkursu są ozdoby wielkanocne.  

Każdy uczestnik ma za zadanie wykonać przynajmniej jedną ozdobę  
wielkanocną. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, 
wykonanymi przez dziecko. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i 
nazwiskiem autora oraz klasą. Praca, na której nie będzie w/w danych nie 
zostanie oceniona. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
5. 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. 

6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez 
jury konkursowe. 

7. Wszystkie prace konkursowe zostaną przekazane na Kiermasz 
Wielkanocny na którym zostaną sprzedane, a dochód z tych prac zostanie 
przekazany na rzecz chorych dzieci – podopiecznych fundacji POLSAT. 
 

IV. Ocena prac konkursowych 
1. Prace należy składać osobiście u p. Agaty Sokołowskiej w Sali 2.12 

gimnazjum do dnia 2 kwietnia. 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. 

 
V. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani na tablicy ogłoszeń oraz 
przez wychowawcę. 

2. Nagrody zostaną wręczone w trakcie najbliższego apelu następującego po 
ogłoszeniu wyników. 
 

VI. Nagrody 
1. Organizator przyzna nagrody i wyróżnienia.  
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwały za udział w 

wolontariacie i za pomoc choremu dziecku. 
 


