
REGULAMIN 

Konkursu plastycznego  „Baranek Wielkanocny” 

§ 1 

 Organizator 

Organizatorem konkursu  „Baranek Wielkanocny” jest Szkoła Podstawowa nr 1 

w Rumi. 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Kultywowanie Wielkanocnej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze 

Świętami Wielkanocnymi  

2. Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży  

3. Zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym 

4. Promowanie młodych talentów plastycznych 

5. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży 

 6. Poznawanie różnorodnych tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych 

 i technik plastycznych w zależności od regionu ich pochodzenia  

§ 3 

Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział  uczniowie klas IV- VIII naszej szkoły. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1.Uczestnicy konkursu wykonują pracę własnoręcznie, w formie przestrzennej 

(np.: z masy solnej, gliny, plasteliny, papieru marche, ciasta, surowców 

wtórnych itp.).  

2. Nie biorą udziału w konkursie prace wykonane z gotowych, zakupionych 

elementów (figurek, ozdób itp.)  

3. Praca powinna mieć wymiar od 15 cm x 15 cm do max 40cm x 40 cm.  



4. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną drukowanymi literami 

wizytówkę (załącznik nr 1) niniejszego regulaminu. 

 5. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.  

6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 

do prac na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, 

poz. 83) oraz do publikacji w Internecie.  

7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik 

i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego 

nazwiska w Internecie. 

§ 5 

Kryteria oceny 

1. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 

Ocenie podlegają zdobnictwo, kolorystyka, zastosowana technika plastyczna 

oraz ogólny wyraz artystyczny pracy.  

2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:  

1/ uczniowie klas IV -V  

2/ uczniowie klas VI-VIII 

§ 6 

Termin 

Prace należy dostarczyć z załączoną wizytówką do dnia 28 marca do swojego 

katechety. 

§ 7 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez 

Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.  

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane 

przez Komisję. 



 3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy z każdej 

kategorii wiekowej, przyznając poszczególne miejsca. Komisja może również 

przyznać wyróżnienia. Osoby nagrodzone przez Komisję zostaną powiadomione 

telefonicznie lub mailowo przez Organizatora. 

 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

5. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora. 

 6. Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac otrzymają indywidualne 

nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie. 

 8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy 

pokonkursowej odbędzie się w  dniu 31 marca.  

§ 8 

Uwagi końcowe 

 1. Prace plastyczne będzie można odebrać w terminie do 14 kwietnia.  Po tym 

terminie prace przechodzą na własność organizatorów. 

 2. Informacje o konkursie można uzyskać pod adresem:  s.bernardacr@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego „Baranek Wielkanocny” –  

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA 

 

WIEK  

 

KLASA  

 

SZKOŁA  

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA  

 

TELEFON  

 

E-MAIL  

 

 


