
 

REGULAMIN 
KONKURSU 

POWIATOWEG
O NA  

„OZDOBĘ 
ŚWIĄTECZNĄ” 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU  
 
1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy. 

Nasz adres: Nieciecz 30, 08-331 Sabnie (tel. 25 781-17-71, e-mail: nieciecz1@o2.pl). 
 
Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Sokołowskiego. 

       
II. CELE KONKURSU 
1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych. 
2. Rozwijanie talentu artystycznego uczniów. 
3. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych. 
4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac. 
5. Pogłębianie więzi rodzinnych. 
 
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu 

powiatu sokołowskiego. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 
a) przedszkole 
b) klasy I – III 
c) klasy IV – VI 
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi (dopuszcza się pomoc 

rodziców). Każda powinna być opatrzona metryczką z imieniem i nazwiskiem autora, 
klasą, nazwą i adresem szkoły, numerem telefonu do kontaktu. Prace mogą być 
wykonane dowolną techniką plastyczną. 

4. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoczesne z przeniesieniem prawa własności na organizatora. 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) do dnia 10 grudnia 2014 roku – ostateczna data wpływu na adres 
organizatora, z dopiskiem „Ozdoba świąteczna”. 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów, 
którego podjęte decyzje są ostateczne. 

 



3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 
a) pomysłowość, oryginalność pracy, 
b) dekoracyjność, kolorystyka, 
c) stopień trudności wykonania, 
d) estetyka wykonania, 
e) dobór materiałów. 
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
1. O wynikach i rozdaniu nagród, zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub e-

mailowo 11 grudnia 2014 roku, a wręczenie nagród odbędzie się  12 grudnia 2014 
roku o godzinie 10.00. 

2. Prace można będzie oglądać na wystawie pokonkursowej w siedzibie szkoły. 
VI. NAGRODY 
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowych oraz 

wyróżnienia. 
 


