
REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

PLASTYCZNEGO  

,,BEZPIECZNIE I ZDROWO SPĘDZAM FERIE ZIMOWE”  

DLA KLAS I - III 

 

Cele konkursu: 

 uwrażliwienie uczniów na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw 

zimowych, 

 wdrażanie uczniów do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu, 

 promocja zdrowego stylu życia, 

 inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej. 

Regulamin konkursu: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie. 

2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 

3. Praca ma być wykonana techniką dowolną w formacie A4 lub A3. 

4. Każda praca musi być opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, dane 

szkoły, do której chodzi dziecko, imię i nazwisko nauczyciela – 

wychowawcy. 

5. Jedna osoba może dostarczyć maksymalnie jedną pracę.  

6. Z jednej szkoły można nadesłać nie więcej niż 10 prac. 

7. Prace będą oceniane biorąc pod uwagę pomysłowość, walory estetyczne, 

stopień trudności techniki, samodzielność. 

 

Termin konkursu: 

Prace prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub nadesłać pod adres: 

Zespół Szkół nr 12  

w Lublinie 

ul. Sławinkowska 50 

20-810 Lublin  

w terminie do 25 stycznia 2019 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2019 r. 



   Wyniki  konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół 

nr 12. Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu. 

Z najpiękniejszych prac zostanie wykonana wystawa w budynku szkoły. 

Wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Uroczyste  

wręczenie dyplomów nastąpi  podczas apelu szkolnego ,,Bezpieczne ferie 

zimowe 2019”, który odbędzie  się  w budynku szkoły, na holu dla klas 

młodszych (I piętro). Dokładna data i godzina apelu będzie podana na stronie 

internetowej Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. Dyplomy i nagrody będzie można 

również odebrać w sekretariacie szkoły.  

   Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody  

na publikację prac oraz publikację i przetwarzanie danych osobowych do celów 

konkursowych, w tym publikację w mediach i Internecie. 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy sukcesów. 

 

         Koordynatorzy: 

          Małgorzata Kędzierska 

          Jolanta Piwowarska 

         

 


