
Ogólnopolski konkurs plastyczno – techniczny 

„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”   

 

 

 

 

 

 
 

 

Regulamin: 

 
1. Organizator: 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II 

      ul. Gimnazjalna 1 

      11-500 Giżycko 

 

2. Cele konkursu: 

 
 umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, 

  popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,  

 rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, 

 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.  

 

3. Zasady organizacyjne konkursu: 

 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.  

 Każda szkoła może dostarczyć (wysłać) 5 kartek z poziomu klas I-III oraz 5 

kartek z poziomu klas IV-VIII. 

 Uczestnicy konkursu wykonują kartkę świąteczną, z papieru ręcznie lub 

komputerowo, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, 

malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.  

 Praca wykonana przez uczestnika musi być wykonana samodzielnie 

 i nie publikowana na innych portalach. 

 Kartka nie może mieć w środku życzeń. Uczestnik wykonuje tylko 

pierwszą stronę. 

 Każda kartka powinna być umieszczona w koszulce foliowej lub kopercie, a w 

niej na oddzielnej karteczce: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, adres 

szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego. 



 Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona wyboru 

najpiękniejszych kartek. 

 Kartki przechodzą na własność organizatora. 

 

4. Ocena prac: 

 
Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie 

uwzględniać: 

  poziom artystyczny wykonanej pracy;  

 oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania,  

 stopień nawiązania do tradycji. 

 
 

 

5. Termin dostarczenia prac konkursowych: 

 
Pracę w kopercie wysyłamy na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Im. Św. Jana Pawła II w Giżycku 

Ul. Gimnazjalna 1 

11- 500 Giżycko 

Z dopiskiem 

Konkurs „Najpiękniejsza kartka” 

Ewelina Król 

 

Termin: 20.12.2022 roku 

Wypełniamy również oświadczenie (załącznik nr 1) 

 

6. Nagrody: 

 
      Za uczestnictwo w konkursie przewidziane są dyplomy oraz nagrody. 

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane w styczniu 2023 roku.  

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za konkurs: 

 

Ewelina Król – tel. 660 272 699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
do konkursu na   

„Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową” 

 
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………...  

Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

w konkursie plastycznych na „Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową” organizowanym przez 

Szkołę Podstawową Nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku.  

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka oraz umieszczenie ich na stronie internetowej SP1 wraz z podaniem imienia, nazwiska  

i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu   

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.). 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,  

a w szczególności podczas podania wyników konkursu, 

3) podanie danych jest dobrowolne, 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

(data)         podpis rodzica/opiekuna dziecka 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

