
 

 

 

Regulamin plastycznego konkursu rodzinnego 

"Ekologiczna ozdoba choinkowa" 

dla klas I -III i IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie 

 

 



I Cele konkursu 

1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia. 

2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej 

uczestników. 

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

5. Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami. 

 

II Organizatorzy 

Małgorzata Baran, Ewa Stokłosa 

 

III Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w 

Rzeszowie i ich rodzin.   

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

3. Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny wkład 

dziecka). 

4. Zgłoszone na konkurs prace plastyczne muszą być opatrzone na 

odwrocie metryczką zawierającą imię, nazwisko dziecka i rodzica, wiek 

oraz klasę, do której uczęszcza. 

5. Prace należy dostarczyć do szkoły do dnia 16.12.2022r. 

IV Prace konkursowe: 

1. Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej ekologicznej 

ozdoby choinkowej (np. bombka, figurka, aniołek, dzwoneczek, 

gwiazdka, etc. – z wyłączeniem łańcuchów). 



2. Technika wykonania – dowolna. Z wykorzystaniem materiałów 

ekologicznych.  

3. Wymogi techniczne wykonania prac: 

- każda ozdoba musi mieć przytwierdzoną zawieszkę, sznureczek lub 

haczyk umożliwiający zawieszenie na choince (w konkursie nie mogą 

brać udziału prace na podstawce) 

- bombki mogą być wykonane na bazie z kuli papierowej, czy drutu,  

- wysokość ozdób nie może przekroczyć 20 cm. 

- waga ozdób powinna umożliwić na ich swobodne powieszenie na 

choince, bez nadmiernego obciążania gałęzi. 

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. Przechodzą 

na własność Organizatora. 

 

V Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez 

Organizatora.  

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

• Klasy I-III 

• Klasy IV-VIII 

3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

- nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia 

- użycie materiałów ekologicznych 

- pomysłowość 

- estetyka wykonania 

- wkład pracy 

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły  



5. Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę 

pokonkursową na terenie szkoły.  

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do 

nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu  w 

Internecie na stronie szkoły.  

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 

uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 

osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych 

z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) 

 


