
Regulamin konkursu plastycznego – Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 

 

I  Organizator: 

Polska Sobotnia Szkoła im. Bł. Franciszki Siedliskiej. 

Koordynatorzy :  Barbara Kalka i Kinga Marland 

II  Cele konkursu: 

 rozwijanie i pobudzanie zainteresowao uczniów 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 rozwijanie talentów i predyspozycji twórczych. 

III  Zasady uczestnictwa: 

1. Uczestnikami konkursu mogą byd wyłącznie uczniowie Polskiej Sobotniej 

Szkoły w Northampton.   

2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna np.: malarstwo, 

grafika, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu o 

formacie nie większym niż A4. 

3. Prace muszą byd osobiście wykonane przez uczestnika konkursu oraz 

czytelnie podpisane na odwrocie ( imię i nazwisko autora oraz klasa ). 

4. Autorem jednej pracy może byd tylko jedna osoba. 

5. Pracy należy dostarczyd swojemu wychowawcy w terminie do 3 XII 2016. 

6. Zebrane prace nie podlegają zwrotowi. 

7. Ocena prac przeprowadzona będzie w dwóch grupach wiekowych: 
 uczniowie Przedszkola do klasy 1; 
 uczniowie Klas 2 – 8. 

8. Ocena prac będzie po 3 XII 2016 r. 

9. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody oraz 

wyróżnienia. 

10.  Prace, które nie będą spełniad wymagao regulaminowych nie będą 

oceniane. 

11.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz Organizatorów. 



12.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

13.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczenie tych 

informacji w materiałach Organizatora oraz na stronie internetowej PSS. 

14.  Prace nadesłane na konkurs nie mogą byd wcześniej publikowane lub 

brad udziału w innych konkursach. 

15.  Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja 

Konkursowa. 

16.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

17.  Wręczenie nagród odbędzie się dnia 10 XII 2016 r. 

18.  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie 

internetowej naszej Szkoły. 

19.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. 

20.  W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzygają 

Organizatorzy konkursu. 

21.  Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego 

Regulaminu. 

 

 

 


