REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIEKNIEJSZY STROIK LUB OZDOBĘ
ŚWIĄTECZNĄ
1. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa w Krynicach – Samorząd Uczniowski
2. Temat konkursu:
„ Stroik , Ozdoba Wielkanocna - kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych w rodzinie i
naszej szkole.
3. Cele konkursu:
Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych.
 Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
 Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji.
 Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie.
 Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.
 Doskonalenie umiejętności twórczych.
 Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
 Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
 Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.
4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Krynicach i ich rodzin.
5. Jury
Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora oraz przez internautów.
Decyzja jury o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna. Jury będzie oceniało stroik według
następujących kryteriów:
1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
3. Wkład pracy.
4. Estetyka pracy.
5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).
6. Warunki uczestnictwa:
 Wykonany stroik odpowiadający regulaminowi należy dostarczyć w wyznaczonym
terminie – 25.03.2020r. (środa) do wychowawcy klasy w Szkole Podstawowej w
Krynicach bądź do opiekunów samorządu szkolnego.


Wyniki konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród ogłoszone zostaną będą
3.04.2020r. (piątek).



Każdy uczeń może dostarczyć jeden stroik,



Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.



Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.



Czytelnie wypełnioną metryczkę dołączoną do stroika zawierającą, imię i nazwisko
autora pracy, klasę,

7. Technika wykonania stroika:
Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar stroika są
dowolne.
8. Nagrody:
Prace będą nagrodzone w trzech kategoriach:
 Przedszkole, kl.: I, II, III
 Kl. IV – VI
 Kl. VII, VIII, gimnazjum
 Nagroda internautów
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
9. Uwagi końcowe:
Prace konkursowe zostaną przekazane do Samorządu Uczniowskiego i będą wystawione na
sprzedaż podczas kiermaszu wielkanocnego w przy kościele w dniu 29 kwietnia 2020r. po
Mszach świętych

Pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostaną przeznaczone dla czteroletniej
dziewczynki z Adopcji Serca, która jest sierotą i przebywa w sierocińcu w
Kamerunie!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
Organizatorzy nie zwracają prac dostarczonych na konkurs
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu
oraz wyrażenia zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U.NR 133 poz. 883).

