KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ ŚWIĄTECZNĄ
Regulamin konkursu
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie.
2.Organizatorem konkursu jest Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr
2
im. Jana Pawła II Węgrowie.
3.Tematem konkursu jest najpiękniejsza bombka – własnoręcznie
wykonana Bombka Bożonarodzeniowa.
4.Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie szkoły.
CELE KONKURSU
1.Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych.
2.Wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
3.Promocja twórczości dzieci.
UCZESTNICY KONKURSU
1.Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.
Uczniowie klasy „0”
Uczniowie klas I-III
Uczniowie klas IV-VII
2.Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania
wykonanej własnoręcznie bombki do dekoracji szkoły.
PRACE KONKURSOWE
1.Każda klasa zgłasza co najmniej 1 bombkę.
2.Praca musi być wykonana samodzielnie.
3.Do każdej bombki należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem oraz
klasą. Metryczka powinna być niewielkich rozmiarów, aby nie przysłaniała pracy.
4.Praca powinna być wykonana w dowolnej technice z dowolnego materiału, tworzywa
(szkło, drewno, papier, modelina, masa solna, masa papierowa, glina gips, słoma, siano,
suszone rośliny, metal, wiklina, tworzywa mieszane, guziki, makaron, koraliki, waciki itp.).
5. Bombka zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki: wielkość i waga
bombki muszą umożliwić zawieszenie jej na choince, każda bombka powinna posiadać
zawieszkę.
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Prace należy składać w pokoju kierownika świetlicy p. Agnieszki Antońskiej, w
nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2017r.
2.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3.Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane. Z chwilą dostarczenia przechodzą na
własność Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1.Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Decyzje komisji będą ostateczne.
2.Ocenie podlegać będzie: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalne i ciekawe ujęcie
tematu, staranność i estetyka wykonania , samodzielność wykonania oraz wkład pracy.
3.Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach.
4.Komisja może przyznać również wyróżnienia.
5. Wytypowane przez Komisję Konkursową prace zostaną nagrodzone upominkami.
6. Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Szkolnego Spotkania Wigilijnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Krzysztof Litka
Grażyna Dragan
Alina Zalewska

