
  

NNAA NNAAJJPPIIĘĘKKNNIIEEJJSSZZĄĄ OOZZDDOOBBĘĘ WWIIEELLKKAANNOOCCNNĄĄ 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby 

w Węsiorach, 

ul. Kartuska 1, 83-320 Sulęczyno 

 

Program Konkursu: 

 3 kwiecień (poniedziałek) - ostateczny termin składania prac, 

 5 kwiecień (środa) - rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród. 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, 
- ochrona przed zanikaniem tradycji, 

- kultywowanie tradycji ludowej, 

- rozwijanie wyobraźni plastycznej, 

- rozwijanie zdolności manualnych, 

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych i technicznych, 

- integracja dzieci i młodzieży, 

- rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Dostarczone prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:

 

I kategoria – najpiękniejsza ozdoba (np. pisanka, baranek, zając itp.) 

II kategoria – najpiękniejszy stroik wielkanocny 

 Prace  wykonane  samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności 

uczestnika.

 Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Tryby w Węsiorach.

 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:

 klasy I-III 

 klasy IV- VIII 

 

 

 

 

 

 

RREEGGUULLAAMMIINN 

SZKOLNEGO KKOONNKKUURRSSUU 



 Każdy uczestnik  konkursu  niezależnie  od  grupy wiekowej  ma  prawo   zgłosić  1  pracę  

w wybranej przez siebie kategorii.

 Z prac dostarczonych do Szkoły Podstawowej im. Jana Tryby w Węsiorach, ul. Kartuska 1,

 83-320 Sulęczyno do dnia 3 kwietnia 2023 roku do godz.10.00 zostaną wybrane 

maksymalnie 3 prace z I kategorii i 3 prace z  II kategorii  z każdej  grupy wiekowej. 

 Każda praca obowiązkowo musi zawierać dane autora wg załączonego wzoru nr 1 
(metryczka przymocowana do pracy). Prace bez wymaganych danych nie będą brane pod 

ocenę Jury.

 Prace do konkursu zgłasza uczeń lub rodzic/ opiekun prawny.

 Prace dostarczone na konkurs przechodzą na rzecz Organizatorów. 

 Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – 

rejestrację fotograficzną.

 

Ocena i nagrody: 

 Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody.

 W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej 
kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.

 Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie 
przyznać pierwszego miejsca.

 Ocena jury jest niepodważalna.

 

Kryteria oceny: 

 indywidualny charakter pracy,

 oryginalny pomysł,

 estetyka wykonania pracy,

 ogólny wyraz artystyczny,

 materiał użyty do wykonania pracy,

 zgodność pracy z założeniami konkursu,

 stopień trudności,

 technika wykonania.

 

Sprawy organizacyjne: 

 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Szczegółowe informacje: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby  

ul. Kartuska 1,  

83-320 Sulęczyno 

e-mail: szkolawesiory@wp.pl 

Tel. 58 684-40-15 

www.szkolawesiory.pl 
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Wzór nr 1 
 
 

Dane autora 

pracy 

Imię i 

nazwisko 

 

Kategoria 

(zaznaczyć x) 

Najpiękniejsza ozdoba Najpiękniejszy stroik 

  

Kategoria 

wiekowa 

(wpisać 
klasę w 
odp. okno) 

   Klasy I – III    Klasy IV – VIII   Klasy I – III 
 

Klasy IV – VIII 

 
 

     

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie 
danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 133 z póź, zm.) 

…………………………
…………. 

Podpis 
rodzica/opiekuna 



 


