KONKURS BOŻONARODZENIOWY
„Kreatywnie w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę”
Regulamin konkursu
1. Organizatorzy konkursu
a. Organizatorami konkursu są Wioleta Orłowska oraz Sabina Leśniak przy wsparciu
Samorządu Uczniowskiego ZS nr 2 w Tarnobrzegu
2. Cele konkursu
a. Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej młodzieży
b. Rozwijanie kreatywności
c. Umożliwianie młodzieży zaprezentowania swojego talentu
d. Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji świątecznych
3. Przedmiot konkurs
a. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w poszczególnych kategoriach konkursowych:
● KATEGORIA 1 – „Dekoracja świąteczna” – dekoracji o tematyce Bożego
Narodzenia, np. stroik, świecznik, wianek na drzwi itp.
● KATEGORIA 2 – „Kartka świąteczna” – kartki bożonarodzeniowej dowolną
techniką.
4. Zasady konkursu
a. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZS nr 2 w Tarnobrzegu
b. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach :
● KATEGORIA 1 – DEKORACJA ŚWIĄTECZNA
● KATEGORIA 2 – KARTKA ŚWIĄTECZNA
c. Każdy uczeń może zgłosić 1 pracę w 1 kategorii
d. Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna
e. Prace konkursowe należy przekazać najpóźniej do 09.12.2022r (wtorek), do pokoju
nauczycielskiego lub bezpośrednio do Organizatorów: Wiolety Orłowskiej, Sabiny
Leśniak
f. W konkursie mogą brać udział tylko prace wykonane własnoręcznie
g. Do każdej pracy musi być dołączona karteczka z metryczką: imię, nazwisko, klasa
autora pracy
5. Terminy
a. 09.12.2022r. – ostateczny termin oddania prac
b. 14.12.2022r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
6. Kryteria oceny
a. Praca wykonana własnoręcznie
b. Estetyka wykonania pracy
c. Pomysłowość
d. Wkład pracy ucznia w wykonaniu stroika
7. Nagrody
a. Na zwycięzców poszczególnych kategorii czekają atrakcyjne nagrody niespodzianki.
8. Postanowienia końcowe
a. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie
b. Wykonane prace konkursowe przechodzą na własność Samorządu Uczniowskiego i
zostaną przekazane na szkolny kiermasz świąteczny, z którego częściowy dochód
zostanie przekazany na cele charytatywne
c. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu Konkursu

