
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA ŚWIETLIC „OZDOBA 
CHOINKOWA” 

 

 

 

I. Organizator 

 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie 

 

II. Cele konkursu 

 

- pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; 

- kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych; 

- rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych 

technik plastycznych;  

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci. 

 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

•    Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej. 

•    Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej ozdoby choinkowej. 

•    Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla świetlic 

miasta Lublina. 

•    Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

•    Ozdoba choinkowa może mieć dowolną wielkość.  

•    Technika wykonania pracy jest dowolna.  

•    Nagrody będą przyznawane indywidualnie za trzy pierwsze miejsca oraz 

wyróżnienia. 

         •    Pracę należy podpisać (imię, nazwisko, klasa). 

         •    W związku z obowiązującym RODO z dn. 27.04.2016r. uczestników konkursu  

obowiązuje karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami, dokumenty dostępne na stronie  

internetowej szkoły www.zs12lublin.eu. 

 

 

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac 

 

Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 14.12.2018 roku, na poniższy adres (z 

dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Ozdoba choinkowa”)  

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 

20-810 Lublin 

ul. Sławinkowska 50 

e-mail:poczta@zs12.lublin.eu 

telefon 81 466 46 10 

fax 81 466 46 13 



 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne. 

Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia.  

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu 

 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 18.12.2018 roku na stronie 

Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 

 

VII. Publikacja prac 

 

Wybrane przez jury prace zostaną przekazane na świetlicowy kiermasz 

bożonarodzeniowy. 

 

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac 

konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

 

 

VIII. Uwagi dodatkowe 

•    Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

•    Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

•    Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

 

 

 

 

 

                                                                                                      Kinga Baran 

                                                                                                      Bożena Okuszko 

 

 

 
 


