
KONKURS   PLASTYCZNY 
NA  KALENDARZ  ADWENTOWY 

 
 

- REGULAMIN KONKURSU - 
 

1. Tematyka konkursu: 
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kalendarza adwentowego. 
 

2. Celem konkursu jest: 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej  oraz uzdolnień plastycznych dzieci, 
- rozwijanie kreatywności uczniów, 
- ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej 
związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. 
 

      3.   Warunki konkursu: 
            - konkurs ma zasięg gminny tzn. w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół 
              podstawowych gminy Tuchola, 
           -  do  konkursu mogą przystąpić uczestnicy indywidualni, 
           -  każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jeden kalendarz adwentowy , 
           -  według własnego pomysłu, 
           -  dowolną techniką. 
           -  każdy kalendarz powinien zawierać 24 elementy symbolizujące długość trwania 
              Adwentu. Okienek kalendarza adwentowego nie wypełniamy żadną zawartością. 
 
     4.     Zgłoszenie do konkursu musi zawierać następujące dane: 
           -  imię i nazwisko, 
           -  adres szkoły , 
           -  klasę i nazwisko opiekuna 
           -  zgodę na uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych. 
 
    5.     Termin składania prac: 
             Prace należy składać do dnia 25 listopada 2022 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej  
             nr 3 w Tucholi, ul. Pocztowa 10. Prace, które wpłyną po terminie nie zostaną  
             uwzględnione. 
 
    6.     Ocena prac: 
             Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
             Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: 
             -  uczniowie klas  I – III 
             -  uczniowie klas  IV – VIII 
            Powołana przez organizatorów komisja dokona oceny prac według następujących 
            kryteriów: 
            -   prawidłowość wykonania zadania, 
            -   oryginalność i pomysłowość, 
            -   estetykę i trwałość wykonania, 



            -   walory plastyczne: kompozycja, kolorystyka, dodatki. 
 
   7.    Wyniki  konkursu: 
        -   w każdej kategorii zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych i najciekaw- 
            szych kalendarzy adwentowych. Organizator zastrzega prawo do innego podziału  
            nagród lub przyznania nagród dodatkowych. 
         -  wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 grudnia 2022r. na stronie internetowej       
            szkoły. Laureaci zostaną powiadomieni o sposobie i terminie odbioru nagród. 
 
  8.     Postanowienia  końcowe: 
        -   przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego 
           regulaminu.  
        -  w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje 
           organizator konkursu, 
        -   prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy od 10 – 13.01. 23r. 
        -   prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora. 
           Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. 
 
 
          Koordynatorzy konkursu: 
          Aleksandra Weilandt 
          Danuta Wiśniewska 
          Agnieszka Tyde 
            
 
            

 


