
    

IX  Gminny Konkurs plastyczno-techniczny 

Kartka świąteczna 

„Boże Narodzenie” 

 SZANOWNI WYCHOWAWCY, DRODZY UCZNIOWIE ! 

Zapraszamy do udziału w corocznym konkursie plastyczno – 

technicznym organizowanym po raz  IX                                                               

przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza                                                   

w Skalmierzycach.  

Celem konkursu jest:  

  prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej  

  poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy              
z zakresu różnych technik plastycznych  

 promowanie kreatywności oraz pobudzanie wyobraźni i fantazji 
dziecka 

 rozwijanie zainteresowania dzieci tradycją oraz nawiązania do jej 
podtrzymywania poprzez pielęgnowanie zwyczajów 

  konfrontacja plastyczna z twórczością rówieśników biorących 
udział w konkursie. 

 



Regulamin: 

 Przedmiotem konkursu jest kartka o tematyce świąt Bożego 

Narodzenia, którą chcielibyśmy wysłać swoim bliskim, 

przyjaciołom , znajomym. 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas  I – III 

Wykonanie: 

1. Format pracy: A5 ( połowa kartki z bloku  technicznego o formacie 

A4) wykonana na tekturze, bloku technicznym . 

2. Prace muszą być wykonane ręcznie w dowolnej technice plastycznej. 

3.Niedopuszczone będą do konkursu kartki wydrukowane, wykonane 

komputerowo . 

4.  Każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie 

wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną.( załącznik nr 1) 

5.Przesyłając prace na konkurs uczestnik przekazuje prawa autorskie 

do swojej pracy w celu ewentualnego wykorzystania w druku i 

publikacjach . 

6.Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na 

publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych. 

7. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć 

do 2 grudnia 2011 r. do Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Skalmierzycach. 

8. Informacje o wynikach konkursu ukażą się na stronie internetowej 

naszej szkoły www.spskalmierzyce.szkolnastrona.pl w zakładce: 

Konkursy w terminie do  12 grudnia 2011roku. 

9.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

ogłoszenia wyników i organizacji wystawy. 

10.Laureaci konkursu  wraz z opiekunami otrzymają zaproszenia na 

uroczystość wręczenia nagród. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 Jolanta Łęcka, Danuta Szymczak,                                                                            

Joanna Nowicka, diakon Paweł Ponitka 

http://www.spskalmierzyce.szkolnastrona.pl/


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

 

 

IX GMINNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY                          
„KARTKA ŚWIĄTECZNA – BOŻE NARODZENIE” 

 

Imię  dziecka  

Nazwisko  
Dane szkoły/placówki oświatowej 

Nazwa 
 
 

Miejscowośd 
 
 

Dane nauczyciela/Opiekuna prawnego 

Imię i Nazwisko 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) 
 

……………………………………………………………… 
Podpis nauczyciela/Opiekuna prawnego 


