
SZKOLNY KONKURS   

„BOMBKA BOŻONARODZENIOWA 2021”   

  
  

REGULAMIN KONKURSU   

  

1. Organizator konkursu:   
Zespół Szkół Katolickich im. Ks. F. Blachnickiego  
ul. Transportowa 2, 15-399 Białystok  

  

2. Cele konkursu:   

• rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;   

• kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki; 

• podtrzymywanie tradycji związanych z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;   

• promowanie twórczości dziecięcej; 

• kultywowanie tradycji tworzenia własnoręcznie wykonanych bombek 

 

3. Tematyka konkursu:   

Temat pracy: ” BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”; 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  przestrzennej pracy – bombki 

bożonarodzeniowej.   

  

4. Recenzentem merytorycznym przyniesionych prac będą wyznaczeni nauczyciele Zespołu 

Szkół Katolickich im. Ks. F. Blachnickiego w Białymstoku. 

  

5. Konkurs skierowany jest do:  

-uczniów klas 1 -3  

-uczniów klas 4-8   

  
6. Procedura oceny prac konkursowych . 

• Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę estetyka wykonania i wkład twórczy.   

• Prace należy składać do nauczyciela techniki Małgorzaty Dakowicz  do 10 grudnia 2021 

roku.   

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2021r. 

• Bombki biorące udział w konkursie zostaną wystawione na korytarzu szkolnym. 
 (Uczniowie będą mogli zabrać swoje bombki do domu ostatnim dniu nauki szkolnej przed 

świętami Bożego Narodzenia lub przekazać na kiermasz szkolny) 
 

7. Kryteria oceny obejmują: walory estetyczne, kreatywność, technikę, materiały użyte do 

wykonania  pracy, figuratywność, nowatorstwo, dekoracyjność, ogólne wrażenie artystyczne, 

wkład pracy, trwałość  konstrukcji . 

   

8. Forma pracy:   

- indywidualna  lub rodzinna 

- przestrzenna   

- uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę   

- technika prac: dowolne tworzywo i technika   

  

10. Zgłoszone prace powinny być opisane i zawierać następujące informacje:   

- imię i nazwisko dziecka lub rodziny  



- wiek ucznia/uczniów 

- klasa/klasy  

- zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i publiczną prezentację wykonanej pracy 

(załącznik 1). Uwaga: udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu. 
   

11. Termin dostarczania prac konkursowych mija 10.12.2021 r.   

  
12. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.   

  

13. Przewidziane są dyplomy i nagrody w kategorii:  

• Klasy 1-3, 

• Klasy 4-8, 

• Prace rodzinne. 

  

14. Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz 

prezentację  prac na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku’u.  Indywidualne zgody 

rodziców lub opiekunów  prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy z 

zaznaczeniem imienia i nazwiska autora  pozyskują i archiwizują organizatorzy (zgodnie z 

obowiązującą procedurą RODO).   

 

15. Podsumowanie końcowe:   

- dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez 

uczestnika i  jego rodziców/ opiekunów „Regulaminu konkursu”   

  

 

 

Opiekun konkursu   

Małgorzata Dakowicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1   

  

W przypadku braku możliwości wydrukowania niniejszej zgody jest możliwość przyniesienia 

ręcznie napisanej treści.   

  

  

Imię i nazwisko uczestnika   

  

  

  

Wiek uczestnika    

Klasa 

  

  

Oświadczenie rodzica/   

prawnego opiekuna  

Wyrażam zgodę na udział mojego  dziecka w konkursie i 

publiczną  prezentację wykonanej pracy 

z  zaznaczeniem imienia i nazwiska   

dziecka. Akceptuję regulamin  konkursu „BOMBKA 

BOŻONARODZENIOWA”.   

  

Data   

  

  

  

Podpis rodzica / Prawnego   

opiekuna  

  

  
  

 


