
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„MASKA KARNAWAŁOWA” 

Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Józefosławiu. 

1. Cele konkursu: 

a. rozwijanie kreatywności dzieci, poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań 

plastycznych, 

b. rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, 

c. pielęgnowanie tradycji karnawałowych. 

 

2. Regulamin: 

a. Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Józefosławiu. 

b. Konkurs rozpoczyna się 20 stycznia 2021 r., a kończy 26 lutego 2021 roku. 

c. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów SP w Józefosławiu z klas 1-3.  

d. Zadaniem konkursowym jest wykonanie maski karnawałowej z wykorzystaniem 

dowolnej techniki ( wyklejana, wydzierana, z wykorzystaniem dostępnych tkanin, 

papieru, cekinów, piór, itp.). 

e. Forma pracy może być przestrzenna lub płaska (do noszenia/przyłożenia na /do 

twarzy). 

f. Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi przez 

uczestników.  

g. Prace można wykonać zarówno w domu, jak i w świetlicy szkolnej. 

h. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.  

i. Prace będą oceniane pod względem: 

 trudności wykonania i pomysłowości, 

 wrażeń estetycznych (atrakcyjności, oryginalności), 

  samodzielności wykonania. 

j. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

k. Każda praca powinna być opatrzona trwale następującymi danymi (z tyłu maski): 

 Imię i nazwisko dziecka,      

 Klasa i wiek dziecka, 

 Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna ucznia. 

l. Do każdej pracy należy dołączy oświadczenie RODO i ZGODY 

rodziców/prawnych opiekunów - załącznik. Przekazanie prac na konkurs jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dzieci oraz zamieszczenie opisanych imiennie prac na wystawie 

pokonkursowej, na stronie internetowej szkoły. Prace zgłoszone do konkursu 

przechodzą na własność organizatora. 

m. Prace należy składać u wychowawczyń świetlicy klas 1-3 do dnia 26 lutego 2021 r. 

n. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze 3 prace w każdej z kategorii 

wiekowej, przyznając nagrody za I, II i III miejsce, oraz pamiątkowe dyplomy dla 

pozostałych uczestników.  

o. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04 marca 2021 r. na stronie SP w Józefosławiu. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie – świetlica. 

 


