
Regulamin Konkursu Językowo-Plastycznego  

Moja Wielkanoc – My Easter 

 

Cele konkursu: 

• rozwijanie i promowanie talentów plastycznych oraz językowych, 

• kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, 

• kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, 

• motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności, 

• kultywowanie tradycji świątecznych, 

• rozwijanie zdolności manualnych. 

Organizator: Małgorzata Brzozowska, Karolina Pomoryn 

Uczestnicy konkursu: klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. 

Warunki przystąpienia do konkursu: 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która 

powinna przedstawiać pisankę wykonaną w dowolnej technice, oraz opis po angielsku swoich 

Świąt Wielkanocnych (limit 50-70 słów). Pracę należy przesłać na platformie Teams w 

wiadomości prywatnej do organizatora konkursu (Małgorzata Brzozowska, Karolina 

Pomoryn), w terminie do 22.03.2021 roku. Prace wykonane po terminie nie będą brały 

udziału w konkursie. 

• Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy plastycznej, 

• Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie 

może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu 

jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, 

• Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody 

na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i 

promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu 

wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu, 

• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do 

pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. 

Technika i forma pracy: 

• Format pracy – dowolny, 

• Technika pracy – dowolna (wyklejanie plasteliną, malowanie farbami, 

wydzieranka, mazaki/kredki itp.) 



Kryteria oceny: 

• Estetyka pracy, 

• Stopień trudności, 

• Jakość wykonania, 

• Oryginalność. 

Ocena pracy: 

Praca będzie oceniana przez komisję konkursową w następującym składzie: Alicja Zygmunt, 

Joanna Wawrzyniak. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 25.03.2021, lista zwycięzców 

zostanie umieszczona na stronie szkoły, oraz rodzice zostaną poinformowani poprzez e-

dziennik w wiadomościach prywatnych.   

 

Nagrody: 

• Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród dla trzech najlepszych prac oraz 

trzy wyróżnienia. 

 

  


