
 

REGULAMIN KONKURSU NA 

„NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” 

 

1. Organizator: 

Organizatorem konkursu na „Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową”  jest 

wychowawca świetlicy dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie.   

2. Cele konkursu: 

 propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia, 

 rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej, 

 kształtowanie postaw szacunku do tradycji, 

 pogłębianie wiedzy na temat symboliki bożonarodzeniowej.  

 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie świetlicy Dzieci Młodszych oraz świetlicy 

Dzieci Starszych. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: 

 uczniowie klas I, 

 uczniowie klas II, 

 uczniowie klas III. 

 

4. Zakres prac konkursowych: 

 kartka bożonarodzeniowa, 

 technika pozwalającą wykonać wyraźne zdjęcie pracy – 2D. Kartki posiadające 

elementy 3D nie będą oceniane. 

 wymiar A5. 

 

5. Tematyka: 

 bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje, 

 motywy tradycyjne. 

 

6. Zasady uczestnictwa: 

 każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę, 

 praca powinna być podpisana: imię, nazwisko i klasa, 

 warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej oraz karty 

uczestnictwa konkursu (załącznik do regulaminu) na e-mail: 

swietliczaki1sp2@onet.pl 

 

mailto:swietliczaki1sp2@onet.pl


7. Terminy: 

 prace należy wysyłać do 16 grudnia 2020 r. włącznie, 

 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 grudnia 2020 r.  

 

8. Kryteria oceny: 

 walory artystyczne, 

 oryginalność, 

 nawiązanie do tradycji. 

 

9. Nagrody: 

 w każdej kategorii nagrody otrzymają trzy pierwsze miejsca. 

 

10. Postanowienia końcowe: 

 o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub przez  e-

mail, 

 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu, 

 organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac, 

obróbki technicznej oraz ich publicznej ekspozycji i kolportażu – jednocześnie 

prawo autorskie majątkowe przechodzi na rzecz organizatora, 

 nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z oświadczeniem  

o posiadaniu praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz 

umieszczeniu danych adresowych w bazie danych organizatora  

i o przetwarzanie ich do celów konkursowych, 

 nagodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie www.sp2.hrubieszow.info 

 organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie. 

 

 

http://www.sp2.hrubieszow.info/

