
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„STROIK WIELKANOCNY” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.- Grupa PGU. 

2. Tematem prac konkursowych jest wykonanie pracy plastycznej – stroika 

wielkanocnego o dowolnej wielkości i dowolnym kształcie.   

3. Konkurs jest skierowany do  przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich z Miasta Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego.  

4. Cele konkursu: 

 propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, 

 stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany 

wiedzy na  temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania 

stroików wielkanocnych, 

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i 

młodzieży, 

 kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

 stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

 umożliwienie uczestnikom konkursu przedstawienia własnej wizji, nastroju 

oraz tradycji Świąt Wielkanocnych. 

5. Termin oddania prac to   04.04.2019r, do godz. 12.00. Do tego czasu poszczególne 

placówki oświatowe  prześlą informację potwierdzającą udział w konkursie swoich 

podopiecznych  na adres  mailowy  piotr.baran-dojs@uzdrowisko-cieplice.pl. 

6. Prace zostaną odebrane przez pracownika Organizatora z sekretariatów poszczególnych 

placówek 05.04.2019 roku w godzinach 8.00-14.00. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest  wypełnienie karty zgłoszenia i wykonanie pracy 

plastycznej  - stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i dowolnym kształcie, 

możliwość zastosowania dowolnych technik, preferowane użycie materiałów naturalnych 

takich jak : sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna ( interpretacja tematu 

konkursowego zależy od wyobraźni plastycznej samego autora). 

8. Praca plastyczna (stroik) musi być wykonana samodzielnie i indywidulanie oraz nie może 

być wcześniej publicznie prezentowana i powielana. Nie będą oceniane prace 

przygotowane grupowo. 



9. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. 

10. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko autora, wiek autora, nazwa 

szkoły lub przedszkola. 

11. Prace oceni powołana przez Organizatora komisja konkursowa. Komisja wyłoni  

laureatów. Z posiedzenia komisji sporządzony zostanie protokół. Kryteria oceny prac 

konkursowych:   

 samodzielność wykonania pracy, 

 oryginalność kompozycji, 

 walory artystyczne i estetyczne,  

 pomysłowość,  

 spójność z tematem konkursu .  

 ogólne wrażenie artystyczne. 

12. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie. 

13. Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych:  

 przedszkola, 

 szkoły podstawowe kl. 1-3 

 szkoły podstawowe kl. 4-8 

 klasy gimnazjalne i szkoły średnie. 

14. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę pocieszenia, a laureaci – osoby, których prace 

zajmą 1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych- dodatkowo dyplomy i  

nagrody rzeczowe ufundowane przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.- Grupa PGU.   

15. Placówka oświatowa,  która na konkurs dostarczy najwięcej prac, otrzyma nagrodę 

rzeczową – materiały biurowe. 

16. Ogłoszenie wyników nastąpi do 11.04.2019r. Zostaną one przekazane poszczególnym 

placówkom oświatowym biorącym udział w konkursie oraz na stronie internetowej 

Organizatora.  

17. Nagrody i Dyplomy dla laureatów zostaną przekazane w dniu 12.04.2019 r. podczas 

spotkania laureatów wraz z opiekunami w siedzibie Organizatora, mieszczącej się w 

Jeleniej Górze przy ul. P. Ściegiennego 9B. Dokładne miejsce zostanie podane 08 

kwietnia 2019 r.  

18. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane autorom i przejdą na własność 

Organizatora. 



19. Prace konkursowe będą prezentowane w obiektach należących do Organizatora oraz na 

stronie internetowej Organizatora. 

20. Administratorem danych osobowych uczestników będzie Organizator, a dane osobowe 

uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom 

trzecim. 

21. Biorąc udział w konkursie, uczestnik bądź jego opiekun prawny akceptuje regulamin 

konkursu  i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).  


