
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny  

       „Szopka bożonarodzeniowa” 

Regulamin konkursu 

 

Organizatorzy: 

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie. 

 

Cele Konkursu:  

1. Przywrócenie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;  

2. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej 

i narodowej; 

3. Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno- technicznych dzieci  

i młodzieży. 

 

Adresaci Konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  

i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Tuliszków. 

Konkurs w trzech kategoriach: 

I. Przedszkole 

II. Szkoła Podstawowa klasy I-III 

III. Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest własnoręczne wykonanie ,,Szopki 

bożonarodzeniowej”. 

2. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową, forma pracy 

przestrzenna wykonana z dowolnych materiałów, wielkość max - 20 cm. 

3. Prace na konkurs mogą być wykonane przy współudziale rodziny. 
 

4. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, której skład zostanie podany 

do publicznej wiadomości. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 



5. Komisja dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców, 

biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

- zgodność wykonanej pracy z hasłem konkursowym,  

- inwencja, oryginalność i pomysłowość,  

- estetyka wykonania 

- zaangażowanie. 

Sposób i termin składania prac: 

1. Prace konkursowe opatrzone metryczką (załącznik nr 1) należy składać  

do 30 listopada 2022 do godz. 16.00 w świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym im. R. Traugutta w Grzymiszewie. 

2. Laureatów konkursu poznamy 3 grudnia 2022r. Laureaci konkursu zostaną 

poinformowani telefonicznie. 

 

Nagrody: 

 

W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:  

1) przeniesienie na Organizatorów prawa własności złożonych prac,  

2) przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie jego 

wizerunku w zakresie dotyczącym konkursu.  

3) Wystawienie prac na kiermaszu bożonarodzeniowym organizowanym w 

Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. R. Traugutta w Grzymiszewie. 

 

Zachęcamy do udziału. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta zgłoszenia: 

Nazwa konkursu “Szopka bożonarodzeniowa” 
Imię i Nazwisko 
uczestnika, nr 
telefonu 
rodzica/opiekuna. 

 

Klasa  
 

Szkoła- telefon, 
adres 

 
 
 

 


