
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ MAGICZNA CHOINKA” 

SKIEROWANEGO DO WYCHOWANKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH 

Z TERENU MIASTA DĘBICA

I. ORGANIZATOR:  Szkoła  Podstawowa  nr  10  w  Dębicy,  im.  ks.  prof.  Franciszka  Alojzego
Nosala

II. CELE:  przygotowanie przystrojonej choinki ( drzewka bądź własnoręcznie przygotowanej formy
plastycznej), kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, pogłębienie wiedzy na temat symboli
związanych  ze  Świętami  Bożego  Narodzenia, pobudzanie  wyobraźni  i  fantazji  oraz  twórczej
inwencji w sferze działalności plastycznej.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 uczestnikami konkursu są wychowankowie świetlic szkolnych z terenu miasta, 
w wieku od 7 do 11 lat,

 pracę przygotowuje uczeń wraz z wychowawcą świetlicy,
 przystąpienie  do  konkursu  następuje  poprzez  zgłoszenie  za  pomocą  formularza  zgłoszeniowego,

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, każdą pracę należy podpisać, tj. podać: imię
i nazwisko dziecka, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do placówki, 

 wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,
 choinki wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć  do dnia   15-16  XII

2016 r. na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W DĘBICY, 

IM. KS. PROF. FRANCISZKA ALOJZEGO NOSALA
ŚWIETLICA SZKOLNA

ul. H. Wagnera 4
39- 200 Dębica

Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać pod nr telefonu:
517742424- Bernadetta Lechowicz

IV. TECHNIKA I FORMA PRACY: 
 prace przestrzenne wykonane techniką dowolną, w wysokości od 30- 60 cm,
 rodzaj materiału choinki i znajdującej się na niej ozdób: dowolny, trwały,
 praca powinna być przymocowana do podstawy umożliwiającej pozycję pionową.
V. TERMIN:
1. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, ul. H. Wagnera 4, w terminie do

dnia 15- 16 XII 2016 r  .
2. Każda placówka może maksymalnie dostarczyć cztery prace.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi  19 XII 2016 r., o godzinie  10:00, w sali

gimnastycznej SP nr 10 w Dębicy.
VI. KRYTERIA OCENY: 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia organizatora na podstawie
następujących kryteriów:

 zgodność pracy z tematyką,
 inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
 ogólne wrażenia estetyczne,
 umiejętne stosowanie różnych technik plastycznych.
VII. NAGRODY: 

1. Spośród zgłoszonych do konkursu wytworów, komisja wybierze prace, które zostaną wyróżnione. 
2. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Osoby wyróżnione dyplomy- podziękowania.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych
w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania zdjęć na wystawach, w celu popularyzacji konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! Życzymy miłej zabawy podczas tworzenia
magicznej choinki.


