
REGULAMIN 

XII  POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO                           

 „Kartka Świąteczna na Boże Narodzenie”  

w roku szkolnym 2017/2018 

dla szkół podstawowych powiatu milickiego 

I Wstęp 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim przy współpracy Biblioteki 
Publicznej w Miliczu. 

Koordynatorem – Powiatowe Centrum Edukacyjne i  Psychologiczno-Pedagogiczne w Miliczu. 

II Cele konkursu: 

1.Twórcze interpretowanie motywów plastycznych związanych z Bożym Narodzeniem. 

2.Tworzenie niepowtarzalnych prac. 

3. Promowanie zdolności artystycznych uczniów. 

III Warunki uczestnictwa:  

1.Czas trwania konkursu do 21 XII 2017r. 

2.Treść niniejszego regulaminu jest umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.spwziachowo.pl 

3.Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas I-VII.  

4.Uczestnictwo w konkursie polega na  stworzeniu przez uczestnika pracy plastycznej spełniającej warunki 
określone w regulaminie.  

5.Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami  własnymi autorów , wcześniej 
niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach.   

7.Każda szkoła biorąca udział w konkursie  może dostarczyć maksymalnie 5 prac w kategorii klas I-III i 5 
prac w kategorii klas IV-VII na adres: 

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim 

Wziąchowo Wielkie 47 

56-300 Milicz 

  1



8. Uczestnicy wykonują prace indywidualne w dowolnej technice plastycznej do formatu A5 

9.Prace powinny zawierać kartę informacyjną zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły, imię 
i nazwisko nauczyciela prowadzącego.  

10.Prace konkursowe nie będą zwracane, organizator będzie mógł wykorzystać je w ramach własnych 
potrzeb z zachowaniem praw autorskich. 

11. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni na uroczystym wernisażu w Szkole Podstawowej we Wziąchowie 
Wielkim. Termin zostanie podany.  

12.O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje komisja konkursowa składająca się z organizatorów . 

IV Kryteria oceny pracy:  

 1.Prace będą oceniane  i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych klas I-III i IV-VII 

2.Zgodność pracy z tematem – 2pkt 

3.Estetyka wykonania – 2pkt. 

4.Oryginalność i kreatywność pracy – 2pkt. 

5.O wyłonieniu laureatów w plebiscycie publiczności w   Bibliotece Publicznej w Miliczu zadecydują 
czytelnicy -zostanie wybrana najładniejsza kartka na zasadzie oddawania głosów przez czytelników. Kartki 
wystawione w bibliotece będą po wstępnej segregacji organizatorów. 

Informacji udziela p. Beata Walerjańczyk i p. Elżbieta Raburska – Szkoła Podstawowa                    
  we Wziąchowie Wielkim, tel. 71 38 492 16. 
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