
Regulamin Konkursu Plastycznego 

 „Kartki Świąteczne dla Polonii mieszkającej na Kresach Wschodnich” 

, zorganizowany dla uczniów Szkół Podstawowych.  

 

 1. Organizator Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Erazmus” w ramach Rządowego Programu 

Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018- 2030r, przy współpracy  

z Fundacją Będzie Dobrze. 

 2. Cel konkursu - propagowanie  tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia  - promowanie 

twórczości dziecięcej   - rozwijanie zdolności plastycznych - nawiązanie więzi między Polonią Kresową 

a Ojczyzną 

3. Zasady konkursu - zgłoszenie udziału do 10.11.2022 r. poprzez maila konkurs@sadecki.news,  

Do udziału w konkursie dopuszczeni zostaną uczniowie z 5 Szkół, które zgłoszą się jako pierwsze.  

Organizator dopuszcza możliwość zgłoszeń indywidualnych 

- przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych nawiązującej do tematu zawartego w tytule          

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych dla klas od I do VIII  

- prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko na papierze formatu A4 techniką dowolną 

- każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, przynależność          

do szkoły i klasy, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana 

 - zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego 

przedstawicieli ustawowych warunków niemniejszego regulaminu, a także wyrażeniem przez nich 

zgody na nieodpłatne wyeksponowanie pracy oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych 

osobowych uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu 

  4. Kryteria oceny; 

 - walory artystyczne 

 - ciekawa interpretacja proponowanej tematyki 

- samodzielność wykonania 

 

 5. Ocena i nagrody - prace konkursowe zostaną ocenione, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej  www.sadecki.news    

Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatorów konkursu. Jury przyznaje 

3 nagrody 

- I miejsce. Smart Watch,  

- II miejsce. Opaska elektroniczna 

- III miejsce.  Bidon filtrujący. 

 

Opiekun uczestników konkursu, którego podopieczny zajmie pierwsze miejsce otrzyma nagrodę - 

Voucher o wartości 200 zł do sieci sklepów z biżuterią 

Wśród uczestników konkursu, którzy nie zajmą jednego z trzech pierwszych miejsc przewidziane jest 

rozlosowanie 5 nagród upominków. 

  6. Komisja podejmuje decyzję w drodze głosowania w sprawach nierozstrzygniętych decydujący glos 

ma Przewodniczący Komisji  


