
 REGULAMIN KONKURSU BOZONARODZENIOWEGO 

 

I. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci; 
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie 

różnorodnych form plastycznych; 
3. Uwrażliwienie dzieci na tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia 
4. Popularyzowanie innych form spędzania czasu wolnego; 

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem Konkursu jest świetlica przy Szkole Podstawowej nr 105 w 

Świdnicy; 
2. Osobami odpowiedzialnymi za właściwe przeprowadzenie Konkursu i 

upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursu są: Pani Anna 
Kasprzak,  Pani Dorota Szałek I Pani Aleksandra Całka; 
 

III. ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – III Szkoły Podstawowej nr 105 

w Świdnicy; 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu trzy samodzielnie wykonane prace, 

po jednej z każdej z kategorii tematycznej; 
3. Do każdej pracy powinna być dołączona następująca informacja: nazwisko, 

imię i klasa autora 
4. Udział w Konkursie oznacza jednocześnie udzielenie Organizatorowi prawa do 

publicznej prezentacji zgłoszonej pracy; 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny; 
6. Organizator nie zwraca dostarczonych prac; 

 

IV. WARUNKI KONKURSU 
1. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Uczestnika pracy z 

dowolnie wybranej kategorii: Kartka świąteczna (formatu A-5), Stroik 
Bożonarodzeniowy, Ozdoba Choinkowa; 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 
- klasy  0 – 1 
- klasy 2 – 3 
osobno dla każdego z rodzaju wykonanej pracy; 



                     3.  Wykonane prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy 
tj.:  6.30 - 8.00  i 12.00 -16.00 do dnia 18 grudnia 2020r.; 

                   4. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z Regulaminem 
nie będą oceniane; 

 
V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. O  wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje powołana przez Organizatora 
Komisja Konkursowa 

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 
- pomysłowość i kreatywność wykonanej pracy 
- staranność i samodzielność w wykonaniu pracy 
- spełnienie warunków zawartych w regulaminie; 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna 
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 grudnia 2020r. na stronie internetowej      

Szkoły; 
5.  Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Nagrody zostaną 

przekazane przez Organizatora  uczniom po ich powrocie do szkoły, po feriach 
zimowych. 
 

 

 


