
Regulamin konkursu plastycznego  

pt.: ,,Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”. 

 

 

             XXIII Edycja Międzyświetlicowego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych korzystających ze świetlicy szkolnej.  

             Zwracam się z gorąca prośbą o rozpropagowanie na terenie Waszej Świetlicy 

szkolnej tego konkursu plastycznego i zachęcenie do udziału w nim waszych podopiecznych. 

Liczę na szerokie zainteresowanie. Z góry bardzo dziękuję za trud, pomoc i cierpliwość 

Państwa oraz Waszych Uczniów w przygotowanie prac plastycznych. 

REGULAMIN KONKURSU: 

Celem konkursu jest: 

• Promocja działalności świetlic szkół podstawowych. 

• Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia 

różnorodnych technik plastycznych. 

• Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Gliwic.  

Temat konkursu: 

Projekt pierwszej strony kartki związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia lub Nowego 

Roku. Środek kartki pozostawiamy czysty, nie wykonujemy żadnych napisów czy rysunków. 

Na ostatniej stronie umieszczamy następujące dane w tabelce: 

( całe!)Imię i nazwisko autora pracy  

Klasa   

Dokładny adres do szkoły 

 

 

e-mail do szkoły  

Telefon do szkoły  

(całe!)Imię i nazwisko wychowawcy (ów) 

świetlicy pod kierunkiem, którego (ych) 

praca została wykonana 

 

Zgoda rodziców lub prawnych 

opiekunów na publikowanie prac oraz 

wizerunku dziecka w celach 

promocyjnych konkursu zgodnie                      

z aktualnymi zasadami RODO 

 

………………………………………………….. 

Podpis matki lub prawnego opiekuna 

………………………………………………….. 

Podpis ojca lub prawnego opiekuna 

Bardzo proszę o czytelne podpisanie prac konkursowych. 

Podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymują tylko i wyłącznie 

nauczyciele, których uczniowie zostali laureatami konkursu. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych oraz 

wyeksponowania ich w formie wystawy pokonkursowej na terenie ZSP 11 w Gliwicach. 

W związku z tym nadesłanych prac nie odsyłam. 

W 2019 roku ponad 500 kartek z dopisanymi życzeniami świątecznymi została 

przekazana na rzecz  „Rodacy – Bohaterom”. Jest to akcja skierowana do wszystkich 

którzy chcą pomóc Polskim weteranom żyjącym na Kresach wschodnich. Konspiracyjne 

Wojsko Polskie – Gliwice "RODACY_BOHATEROM" otrzymała numer 

"2015/3962/OR" i jest w pełni legalną oraz zarejestrowaną zbiórką którym głównym 

organizatorem jest Stowarzyszenie Odra-Niemen a Konspiracyjne Wojsko Polskie – 

Gliwice jest koordynatorem na terenie miasta Gliwice.  



Pozostałe kartki zostały przekazane wolontariuszom do gliwickiego hospicjum                            

i Instytutu Onkologii. W tym roku ze względu na pandemię czekamy na decyzje, które 

zostaną podjęte w ,,ostatniej chwili”. 

Uczestnicy: 

Tylko i wyłącznie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych z klas I – VI. Każda praca 

powinna być wykonana przez jednego autora.  

Format pracy: 

Kartka o formacie A-4 zgiętą na pół. Przed zgięciem wymiar wynosi 29,7 cm. na 21 cm. Po 

zgięciu ma wynosić 14, 85 cm na 21 cm.  

Technika pracy: 

Dowolna, ale taka, która gwarantuje bezpieczne przesłanie bez jej uszkodzenia. Prace 

wykonane techniką farb witrażowych proszę każdą osobno zabezpieczyć folią, czy zwykłą 

reklamówką. Nie przekładać papierem! Prace te dochodzą posklejane i nie kwalifikują się do 

udziału w konkursie. Prace wykonane pastelami też proszę zabezpieczyć – najlepiej 

polakierować lakierem do włosów. Niezabezpieczone przychodzą rozmazane i też nie nadają 

się do udziału w konkursie. Prace wykonane technika collage – szczególnie wyklejanki                     

z ziaren, gałązek czy potłuczonych baniek docierają poodklejane. Jeżeli decydujecie się 

Państwo na ten rodzaj techniki to proszę użyć bardzo dobrego i mocnego kleju oraz także 

pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu, każdej pracy osobno. Co roku dochodzi do mnie 

ogromna ilość przepięknych prac, ale niestety nienadających się do udziału w konkursie ze 

względu na ich spore uszkodzenia. 

Termin oddawania prac: 

27.11.2020 r. - decyduje data stempla pocztowego 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 7  

ul. Tarnogórska 59 

44 – 100 Gliwice 

,,Kartka Bożonarodzeniowa”  

Ogłoszenie wyników: 

Nastąpi na stronie internatowej Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 Gliwice 

(wejść ,,w szkole” następnie wejść ,,świetlica” ) w dniu 07.12.2020 r. 

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród oraz dyplomów 

odbędzie się w dniu 15.12.2020 r.(wtorek) o godzinie 1500 w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59. 

Jeżeli sytuacja ze względu na stan epidemiologiczny nie pozwoli na uroczystość w ZSP 

nr 11 to laureaci zostaną powiadomieni o innym sposobie odbioru nagród i dyplomów. 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt ze mną na adres bozencja@gmail.com 

Nieodebrane nagrody – wysyłam po telefonicznym kontakcie ze mną i po pokryciu 

kosztów wysyłki (jeżeli uroczystość nastąpi w ZSP 11). Ewentualnie nagrody będą do 

odebrania w świetlicy szkolnej do dnia 29.01.2021 r. 

 

 

                  Organizator konkursu – mgr Bożena Bednarska – Zielińska 

                          kierownik świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach  
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